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AFSNIT 1: VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
DANSK

Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du bruger Blendtec® blenderen. Disse instruktioner hjælper med til at forhindre personskader og skader på blenderen og sikrer, at du
får mest mulig glæde af din nye blender.

1.1 UNDGÅ KONTAKT MED BEVÆGELIGE DELE
• Man skal ALTID holde fingre, hænder, hår og beklædningsdele væk fra alle
bevægelige dele.
• Man skal ALTID holde redskaber væk fra drivhjulet og knivene i blenderen, når
den er i gang, idet redskaber kan ødelægge knivene eller blenderkanden.
• Man må ALDRIG stikke hænderne ned i blenderkanden eller tilføje noget med
hånden, mens blenderkanden sidder på motorsoklen.
• Man må ALDRIG røre ved kniven med fingrene, uanset om den sidder på
motorsoklen eller ej.
• Man må ALDRIG sætte kanden på drivhjulet, hvis motoren er i gang.
• Man MÅ IKKE rokke med eller fjerne blenderkanden under drift.
Disse forholdsregler vil forhindre personskade og/eller skader på blenderen.

1.2 MAN MÅ ALDRIG BETJENE BLENDEREN, HVIS DEN SER UD
TIL AT VÆRE BESKADIGET
Hvis blenderen ikke virker, skal man først ringe til reparatøren. Hvis man taber
blenderen eller den på nogen måde beskadiges, skal den straks returneres til en
Blendtec reparatør, så den kan blive undersøgt, repareret, justeret elektrisk eller
mekanisk eller muligvis blive udskiftet.

1.3 MAN MÅ ALDRIG BETJENE BLENDEREN I EN VÆSKE
For at beskytte mod faren for elektrisk stød må man ikke lægge motorsoklen ned
i vand eller nogen anden væske. Blenderen må ikke bruges udendørs hvor den
kan blive våd på grund af regn. Hvis man gør det, annulleres garantien.

1.4 MAN MÅ ALDRIG LÆGGE GENSTANDE, SOM IKKE ER MAD, I KANDEN
Redskaber, sten og glas er farlige, hvis de placeres i kanden. Skader forårsaget
af den slags fremmedlegemer annullerer garantien. Hold hænder og redskaber
ude af kanden, mens den blender, for at nedsætte faren for alvorlige personskader eller beskadigelse af blenderen. Redskaber må kun benyttes, når blenderen
ikke kører.

1.5 BLENDEREN MÅ ALDRIG BETJENES, UDEN AT LÅGET ER SAT PÅ
1.6 BLENDEREN MÅ ALDRIG BRUGES MED TILBEHØR, DER IKKE
ER SOLGT AF BLENDTEC
Brug af uautoriseret tilbehør kan forårsage brand, elektrisk stød og/eller personskade, og det annullerer garantien.

1.7 BLENDERKANDEN SKAL SIDDE RIGTIGT UNDER DRIFT
1

1.8 ADVARSEL: MAN MÅ IKKE BLENDE MEGET VARME VÆSKER
ELLER
ANDRE MEGET VARME INGREDIENSER
Hvis man begynder at blende med kogende eller meget varme væsker, kan det
resultere i forbrændinger, eller at låget ryger af.

1.9 VÆR FORSIGTIG, NÅR DER BLENDES PÅ CYKLUSSEN VARM
SUPPE
Når man blender på cyklussen varm suppe, opvarmer knivenes friktion indholdet.
Låget med udluftning lader trykket slippe ud. Sørg for ikke at komme i kontakt med
den damp, der slipper ud af det gennemsigtige låg i midten.

1.10 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DEN ELEKTRISKE
LEDNING
• Man må ALDRIG bruge en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis
den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en
autoriseret reparatør for at undgå fare.
• Ledningen MÅ IKKE hænge ud over kanten på arbejdsoverfladen.
• Brug ALDRIG forlængerledning til enheden.
• Tag blendermotoren ud af stikket, når den ikke er i brug, inden den flyttes et andet
sted hen, eller når den gøres ren.

1.11 FORSØG ALDRIG PÅ AT REPARERE DEN ELEKTRISKE ENHED
Blendermotorens dække må aldrig tages af. Blendermotoren har ikke nogen dele
der kan justeres eller serviceres af brugeren. En kvalificeret reparatør skal foretage
alle servicejusteringer. Hvis man fjerner dækket eller forsøger at servicere blenderen,
annulleres garantien.

1.12 SLUK FOR BLENDEREN, NÅR DEN IKKE ER I BRUG
1.13 UNDGÅ AT RØRE VED BLENDERENS DRIVHJUL ELLER
KANDESKAFT EFTER BRUG!
Blenderens drivhjul og kandeskaft kan blive meget varme efter blend-cyklusser.

1.14 SIKKERHED
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med
nedsat fysiske, sanse- eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden,
medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn af en voksen for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.

1.15 DISSE BLENDERE ER KUN BEREGNET TIL AT BLIVE BRUGT
I HJEMMET! ENHVER BRUG AF DESIGNER-SERIEN AF
BLENDERE TIL KOMMERCIELLE FORMÅL ANNULLERER
ALLE GARANTIER
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1.16 BLENDEREN MÅ ALDRIG BETJENES MED MERE END DEN
MARKEREDE MÆNGDE I KANDEN
GEM DENNE VEJLEDNING

AFSNIT 2: ÅBNING AF PAKKEN
GEM AL EMBALLAGE OG ALLE INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG BRUG

2.1 ÅBNING AF PAKKEN MED BLENDEREN
Du burde have modtaget følgende:
•
Motorsokkel til designerserie-blenderen
•
Blenderkande med låg
Yderligere litteratur kan være vedlagt afhængigt af pakkens konfiguration.
1. Tag blenderens motorsokkel, blenderkande og låg ud af emballagen.
2.	Rul ledningen ud.
3.	Kontroller om noget af emballagen evt. har blokeret for ventilationshullerne på undersiden af blenderens motorsokkel.
4.	Inspicer alle dele for at kontrollere, at der ikke er sket nogen skade under forsendelsen.
5.	Hvis der er sket skader, så kontakt straks Blendtecs lokale agent.

2.2 NEDSKRIVNING AF SERIENUMMER OG KØBSDATO
Skriv serienummeret på blendermotoren og købsdatoen i nedenstående
felt. Du får brug for disse oplysninger, når du kontakter Blendtec vedrørende
service eller med spørgsmål.
Motorserienr. (Står på undersiden af motorsoklen):_____________________
Købsdato: ____________________________________________
Købt fra: _____________________________________________

2.3 REGISTRERING AF BLENDEREN
Registrer online på www.blendtec.com/registration
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AFSNIT 3: LÆR BLENDEREN AT KENDE
(Se figur 1 og 2)

3.1 BLENDERENS MOTORSOKKEL
• Smart berøringsgrænseflade: Består af præ-programmerede cyklusser,
kapacitets-berøringsglider og forskellige indstillinger med én berøring, afhængigt
af modellen.
• Drivhjul af hærdet metal: Der hvor kanden kobler sammen med motoren for at
dreje knivsamlingen. Lavet af hærdet metal.
• LED-display: Viser det antal gange, som en knap til en blend-cyklus er blevet
aktiveret, den resterende blendetid samt fejlbeskeder.
• Elektrisk enhed: Denne enhed findes inde i blenderens motorsokkel, og den
indeholder den computerelektronik, som styrer blenderen.
• Motorsokkelhus: Dækker den elektriske enhed i et holdbart plastmateriale.
• Elektrisk ledning: Er placeret bag på motorsokkelhuset.

BLENDERKANDE
Blenderkanden består af selve blenderkanden, knivsamlingen og låget.
• Kande: Holdbar kande uden bisfenol A, let at rengøre.

• Knivsamling: Særligt designede knivblade af rustfrit stål giver en hurtig og
konsistent blend.
• Låg: Ventileret gribende låg forsegler væsker inde i kanden, når der blendes.
BEMÆRK: Det anbefales ikke at fylde kanden mere end den markerede kapacitet.

AFSNIT 4: INSTALLERING
1. Sæt blenderen på en flad, ren og tør overflade. Blenderens udluftningshuller
må ikke blokeres for at give ordentlig afkøling ved brug.
2.	Sørg for, at der er en stikkontakt placeret ca. 60 cm fra blendermotoren.
3.	Sæt den tilpas fyldte blenderkande med påsat låg ned på blendersoklen.
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FIGUR 1: BLENDERKANDE
DANSK
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FIGUR 2: MOTORSOKKEL
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AFSNIT 5: BETJENINGSOVERSIGT
5.1 INSTRUKTION TIL HURTIG OPSKRIFT –
Følg disse punkter for at komme hurtigt i gang.

1. Vælg en opskrift.
2.	Find alle ingredienserne frem.
3.	Læg dem i blenderkanden som vist i opskriften.
4.	Sæt blenderen i stikket.
5.	Tryk på afbryderen, der sidder øverst til højre på
den smarte berøringsgrænseflade.
6.	En cyklustæller (viser, hvor mange cyklusser blenderen har kørt) vises
på LED-displayet i tre sekunder, efter den er tændt.
7.	Sæt blenderlåget på kanden. Sørg for, at det sidder helt fast.
8.	Sæt blenderkanden på soklen, og sørg for, at kanden sidder godt fast på motorsoklen.
9.	Tryk på det viste ikon fra opskriften én gang (eller som angivet i opskriften),
eller brug glideren til manuel betjening.
10.	Når cyklussen er færdig, tages blenderkanden af blendersoklen.
11.	Tag låget af, og server som vist i opskriften.
12.	Rengør blenderen straks efter brug.

(Se PLEJE OG RENGØRING, 6.1)

5.2 ALT OM BLENDCYKLUSSER
Blendcyklusser er timede cyklusser, der er designet til specifikke typer blend.
Disse cyklusser kører hurtigere, kører langsommere og slukker automatisk med
én berøring, så resultatet er perfekt hver gang.
Hver blender i Designer-serien har flere præ-programmerede cyklusser og
indstillinger, som giver et bredt udvalg af opskrifter og funktioner*:
Smoothie — Frugt-smoothies, grønsags-smoothies, milkshakes
Timede cyklusser — varm suppe, brøddej
Dip — dressinger, dip, saucer, dej
Is — is, frossen yoghurt, sorbeter
Varm suppe — supper, varm chokolade, sirupper, fonduer
Ren juice — juicer, grøntsagsdrikke
Rens — automatisk rengøringscyklus
Dej — saucer, dip, dressing, dej
Blandede drinks — blandede drinks, milkshakes, knust is
+10 — tilføjer 10 sekunder til dine præ-programmerede cyklusser
Pulse — bruges til hurtigt at røre, hugge eller hakke ved høj hastighed
*Grænseflader og cyklusser varierer afhængigt af modelnummer.
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5.3 CLASSIC 575
DANSK

SMOOTHIE
Denne cyklus er specielt designet til forskellige typer af smoothies og tykke
drikke, der hyppigt bruger kompakte eller frosne ingredienser. Den kører
automatisk langsommere og hurtigere i løbet af cyklussen. Dette gør det muligt
for blenderen at trække ingredienserne ind i blenderens hvirvelstrøm og derved
frembringe den ønskede konsistens.
For at benytte Smoothie-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den
anvendte opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet
Smoothie. Blenderen kører igennem cyklussen og slukker automatisk.
TIMEDE CYKLUSSER MED ÉN BERØRING
Designer 600 er udstyret med tre timede cyklusser med én berøring: en på 60
sekunder, en på 90 sekunder og en på 180 sekunder. Disse cyklusser frigør
hænderne til at lave andre opgaver i køkkenet, og de er ideelle til opskrifter som
kræver længere tid at blende, fx varm suppe eller brøddej.
PULSE
Pulse-funktionen bruges til at hugge, hakke, piske eller andre kortvarige opgaver,
som ikke kræver en lang blendecyklus. Man kan også pulse for hurtigt at røre
eller blende noget, inden det serveres.
Pulse-indstillingen kører ved hastighed 7, og den kører kun så længe, der trykkes
på Pulse -ikonet. Når man slipper ikonet, slukker motoren.
HASTIGHEDS-KNAPPER
Knapperne gør det muligt at finjustere hastigheden på blenderen. Tryk på den
ønskede hastighed..
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5.4 DESIGNER 625

SMOOTHIE
Denne cyklus er specielt designet til forskellige typer af smoothies og tykke drikke,
der hyppigt bruger kompakte eller frosne ingredienser. Den kører automatisk
langsommere og hurtigere i løbet af cyklussen. Dette gør det muligt for blenderen
at trække ingredienserne ind i blenderens hvirvelstrøm og derved frembringe den
ønskede konsistens.
For at benytte Smoothie-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den
anvendte opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet
Smoothie. Blenderen kører igennem cyklussen og slukker automatisk.
IS
Denne cyklus er specielt designet til frosne lækkerbiskner, bl.a. is, sorbet og
frossen yoghurt. Cyklussen kører op og ned i tempo på passende tidspunkter for
at sikre, at blenden hele tiden forbliver frossen.
For at benytte Is-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den anvendte
opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet Is. Blenderen
kører igennem cyklussen og slukker automatisk. Efter man har lavet en frossen
dessert, skal den serveres straks, og rester skal i fryseren.
REN JUICE
Denne cyklus er designet til helt at blende seje og kompakte ingredienser,
inklusive gulerødder, selleri og kerner. Brug Ren juice-cyklussen, hvis du anvender
frugter og/eller grøntsager med stilk, kerner eller skræl.
Når man blender gulerodssaft eller andre kompakte juicer, skal man gentage
denne cyklus en eller to gange for at opnå den ønskede tekstur og konsistens.
VARM SUPPE
Denne cyklus er designet til varme opskrifter. Længden på denne cyklus
kombineret med hastigheden af motoren varmer ingredienserne op til en høj
temperatur. Denne cyklus kan også bruges til varm chokolade, sirupper og
fondue.
Når man bruger rå ingredienser, skal man huske at knivens hastighed danner nok
varme til at opvarme ingredienserne. Man må ikke tilføje væsker eller ingredienser,
som er mere end 46 °C varme, når man tilbereder supper eller varme retter.
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PULSERE
Pulsere-funktionen bruges til at hugge, hakke, piske eller andre kortvarige opgaver,
som ikke kræver en lang blendecyklus. Man kan også pulsere for hurtigt at røre
eller blende noget, inden det serveres.

Pulsere-indstillingen kører ved hastighed 7, og den kører kun så længe, der
trykkes på Pulsere -ikonet. Når man slipper ikonet, slukker motoren.
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KAPACITETS-BERØRINGSGLIDER
Kapacitets-berøringsglideren gør det muligt at finjustere hastigheden på
blenderen. Lad bare fingeren glide til højre for at øge blenderens hastighed eller
til venstre for at sænke hastigheden.

5.7 DESIGNER 725

SMOOTHIE
Denne cyklus er specielt designet til forskellige typer af smoothies og tykke
drikke, der hyppigt bruger kompakte eller frosne ingredienser. Den kører
automatisk langsommere og hurtigere i løbet af cyklussen. Dette gør det
muligt for blenderen at trække ingredienserne ind i blenderens hvirvelstrøm og
derved frembringe den ønskede konsistens.
For at benytte Smoothie-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den
anvendte opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet
Smoothie. Blenderen kører igennem cyklussen og slukker automatisk.
DIP
Denne cyklus bliver på en relativ lav hastighed i korte tidsperioder. Dette
blander dippen og lader smagene blande sig ordentligt uden at risikere at
mikse for meget.
For at benytte Dip-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den anvendte
opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet Dip.
Blenderen kører igennem cyklussen og slukker automatisk.
IS
Denne cyklus er specielt designet til frosne lækkerbiskner, blandt andet is,
sorbet og frossen yoghurt. Cyklussen kører op og ned i tempo på passende
tidspunkter for at sikre, at blenden hele tiden forbliver frossen.
For at benytte Is-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den anvendte
opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet Is. Blenderen
kører igennem cyklussen og slukker automatisk. Efter man har lavet en frossen
dessert, skal den serveres straks, og rester skal i fryseren.

REN JUICE
Denne cyklus er designet til helt at blende seje og kompakte ingredienser,
inklusive gulerødder, selleri og kerner. Brug Ren juice-cyklussen, hvis du
anvender frugter og/eller grøntsager med stilk, kerner eller skræl.
Når man blender gulerodssaft eller andre kompakte juicer, skal man gentage
denne cyklus en eller to gange for at opnå den ønskede tekstur og konsistens.
VARM SUPPE
Denne cyklus er designet til varme opskrifter. Længden på denne cyklus
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kombineret med hastigheden af motoren varmer ingredienserne op til en høj
temperatur. Denne cyklus kan også bruges til varm chokolade, sirupper og
fondue.
Når man bruger rå ingredienser, skal man huske, at knivens hastighed danner
nok varme til at opvarme ingredienserne. Man må ikke tilføje væsker eller
ingredienser, som er mere end 46 °C varme, når man tilbereder supper eller
varme retter
RENS
Denne cyklus renser automatisk indersiden af blenderkanden.
Sådan bruges rensecyklussen:
1. Hæld 240 ml vand og en dråbe opvaskemiddel i blenderkanden.
2.	Sæt låget godt på, og sæt kanden på blendersoklen.
3.	Tryk på knappen Rens.
4.	Når cyklussen er færdig, tages kanden af og skylles.

Det bedste resultat opnås ved at bruge Rens-cyklussen straks efter brug af blenderen.
PULSERE
Pulsere-funktionen bruges til at hugge, hakke, piske eller andre kortvarige
opgaver, som ikke kræver en lang blendecyklus. Man kan også pulsere for
hurtigt at røre eller blende noget, inden det serveres.
Pulsere-indstillingen kører ved hastighed 7, og den kører kun så længe, der
trykkes på Pulsere -ikonet. Når man slipper ikonet, slukker motoren.
KAPACITETS-BERØRINGSGLIDER
Kapacitets-berøringsglideren gør det muligt at finjustere hastigheden på
blenderen. Lad bare fingeren glide til højre for at øge blenderens hastighed eller
til venstre for at sænke hastigheden.
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5.8 HURTIG

DEJ
Denne cyklus bliver på en relativ lav hastighed i korte tidsperioder. Dette blander
dejen og lader smagene blande sig ordentligt uden at risikere at mikse for
meget.
For benytte Dej-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den anvendte
opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet Dej. Blenderen
kører igennem cyklussen og slukker automatisk.
BLANDEDE DRINKS
Denne cyklus bruges til blandede drinks, shakes, iskaffe og milkshakes.
Tidslængden giver en konsistens, der er ideel for den slags opskrifter.
For at benytte Blandede drinks-cyklussen skal man fylde kanden som vist i
den anvendte opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet
Blandede drinks.
SMOOTHIE
Denne cyklus er specielt designet til forskellige typer af smoothies og tykke
drikke, der hyppigt bruger kompakte eller frosne ingredienser. Den kører
automatisk langsommere og hurtigere i løbet af cyklussen. Dette gør det muligt
for blenderen at trække ingredienserne ind i blenderens hvirvelstrøm og derved
frembringe den ønskede konsistens.
For at benytte Smoothie-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den
anvendte opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet
Smoothie. Blenderen kører igennem cyklussen og slukker automatisk.
IS
Denne cyklus er specielt designet til frosne lækkerbiskner, bl.a. is, sorbet og
frossen yoghurt. Cyklussen kører op og ned i tempo på passende tidspunkter
for at sikre, at blenden hele tiden forbliver frossen.
For at benytte Is-cyklussen skal man fylde kanden som vist i den anvendte
opskrift, låget skal sættes godt på, og man skal trykke på ikonet Is. Blenderen
kører igennem cyklussen og slukker automatisk. Efter man har lavet en frossen
dessert, skal den serveres straks, og rester skal i fryseren.
REN JUICE
Denne cyklus er designet til helt at blende seje og kompakte ingredienser,
inklusive gulerødder, selleri og kerner. Brug Ren juice-cyklussen, hvis du
anvender frugter og/eller grøntsager med stilk, kerner eller skræl.
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Når man blender gulerodssaft eller andre kompakte juicer, så skal man gentage
denne cyklus en eller to gange for at opnå den ønskede tekstur og konsistens.

Når man bruger rå ingredienser, skal man huske at knivens hastighed danner nok
varme til at opvarme ingredienserne. Man må ikke tilføje væsker eller ingredienser,
som er mere end 46 °C varme, når man tilbereder supper eller varme retter.
PULSERE
Pulsere-funktionen bruges til at hugge, hakke, piske eller andre kortvarige opgaver,
som ikke kræver en lang blendecyklus. Man kan også pulsere for hurtigt at røre
eller blende noget, inden det serveres.
Pulsere-indstillingen kører ved hastighed 7, og den kører kun så længe der trykkes
på Pulsere -ikonet. Når man slipper ikonet, slukker motoren.
KAPACITETS-BERØRINGSGLIDER
Kapacitets-berøringsglideren gør det muligt at finjustere hastigheden på blenderen.
Lad bare fingeren glide til højre for at øge blenderens hastighed eller til venstre for
at sænke hastigheden.

AFSNIT 6: PLEJE OG RENGØRING
6.1 RENGØRING EFTER BRUG
1. Hæld 240 ml varmt vand og en dråbe flydende opvaskemiddel i blenderkanden.
2.	Sæt låget fast på kanden.
3.	Sæt kanden på blendersoklen. Hold fast på låget, og tryk på knappen Pulsere i 5 sekunder, eller tryk på knappen Rens-cyklus, som findes på visse modeller.
4.	Skyl grundigt efter.
5.	Gør blendersoklen ren ved at tørre soklen og grænsefladen af med en fugtig klud.

6.2 GRUNDIG RENGØRING
1. Ved grundig rengøring skal blenderkanden fyldes med varmt vand.
2.	Hæld en til to teskeer (5-10 ml) flydende klorin i kanden.
3.	Rør rundt i 10 sekunder for at blande vandet og klorinet. Lad blandingen stå i blenderkanden i fem minutter.
4.	Hæld blandingen af vand og klorin ud. Vend kanden om, og lad den stå på et opvaskestativ, til den er tør.

6.3 TIPS OG FORHOLDSREGLER VED RENGØRING
1. Brug ikke stive børster eller skureklude/svampe til rengøring af blendersoklen eller kanden, da det vil mattere eller ridse overfladen.
1. Blendermotoren må ALDRIG nedsænkes i vand. Undgå at placerer blenderkanderne
i vand i mere end 5 minutter. Vandet, der trænger igennem forseglingen nederst på
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VARM SUPPE
Denne cyklus er designet til varme opskrifter. Længden på denne cyklus
kombineret med hastigheden af motoren varmer ingredienserne op til en høj
temperatur. Denne cyklus kan også bruges til varm chokolade, sirupper og fondue.

kanden, reducerer kandens levetid. Efter rengøringen anbefales det, at blenderkanden
stilles opretstående.
2.	BLENDERKANDEN KAN VASKES I OPVASKEMASKINE – KUN I ØVERSTE KURV!
3.	Ekstreme temperaturer skader forseglingen nederst på kanden. Vi anbefaler, at den
vaskes i hånden for at forlænge blenderkandens levetid. Vi anbefaler ikke, at kanden
bruges til eller udsættes for temperaturer over kogepunktet (100 °C).

AFSNIT 7: FEJLFINDING
Selvom vi ikke forventer nogen problemer med blenderen, kan der opstå fejl. Brug
følgende vejledning for at afgøre, om problemet let kan løses, eller der er brug for
service.

7.1 BLENDERMOTOREN STARTER IKKE (INGEN STRØM)
Hvis blendermotoren ikke starter, så prøv følgende:
1. Kontroller om der er lys i afbryderen. Hvis der ikke er lys i afbryderen, betyder det, at
der ikke kommer strøm til enheden.
2.	Kontroller, at blenderen er sat i stikket.
3.	Kontroller hjemmets strømafbryder eller sikringer for at se, om de er slået til.
4.	Tryk på afbryderen, der sidder øverst til højre på smart-berøringsområdet.
5.	Tag stikket ud af stikkontakten, vent 5 sekunder, og sæt det så i kontakten igen.

7.2 FEJLBESKEDER PÅ DISPLAYET
Hvis dette ikon vises på displayet, angiver det, at motoren er overophedet.
Blenderen kan ikke køre, før enheden er kølet ned til driftstemperatur. Sluk
enheden, og træk stikket ud. Lad den køle af i mindst 20 minutter, sæt stikket i
igen, og kontroller, om ikonet stadig vises. Hvis ikonet ikke forsvinder efter 20
minutter eller længere afkølingstid, så ring til din Blendtec reparatør.
Hvis dette ikon vises på displayet, angiver det, at der er rørt ved mere end en
berøringssensor på blenderen. Ikonet burde kun fremkomme så længe flere
sensorområder berøres. Hvis dette ikon fortsat er tændt, uden at nogen rører ved
berøringsområdet, så træk stikket til blenderen ud, og sæt det i igen. Hvis
problemet fortsætter, så kontakt din Blendtec reparatør.
Hvis dette ikon vises på displayet, så sluk for enheden, og træk stikket ud.
Kontroller, om blenderkanden er blokeret, og fjern det om nødvendigt. Sæt stikket
til enheden i igen, og tænd blenderen. Hvis ikonet stadigt er synligt på displayet,
så kontakt din Blendtec reparatør.
Hvis denne besked vises på LED-displayet, angiver det, at der har været en fejl.
Der er fejlbeskeder fra E-01 til E-06. Hvis nogen af disse fejl vises, så tryk på
stopknappen for at slette beskeden. Hvis fejlbeskeden vises igen, så kontakt din
Blendtec reparatør.
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7.3 ÆNDRINGER I STØJNIVEAU
1. Blendermotor: Tag kanden af, og tryk på Pulsere . Lyt til motoren.
Hvis den støjer for meget, så kontakt din Blendtec reparatør for at få det vurderet.
2.	Kande: Når motoren er tjekket, så fyld kanden med 480 ml vand, og sæt den tilbage
på motorsoklen. Kør blenderen i nogle sekunder ved at trykke på knappen Pulsere
. Hvis du har mere end en kande, så test de forskellige kander for at høre, om
lyden er anderledes. Hvis en kande er meget støjende, eller hvis knivsamlingen virker
løs eller lyder som grus, når den drejes med hånden, så kontakt en Blendtec
reparatør.

7.4 DEN BLENDEDE TEKSTUR ER UTILFREDSSTILLENDE
Hvis den blendede tekstur af produktet er klumpet eller ujævn, så gør følgende:
1. Sørg for, at blandingen ikke kaviterer under cyklussen. Kavitering er en tilstand, hvor
der dannes luftlommer inde i blandingen, fordi den er for kold eller for fast. Derefter
spinder blenderens knive frit i dette hulrum. Problemet kan rettes ved at øge blandingstemperaturen ved enten at putte mindre is i, hælde mere væske i og/eller sørge
for, at de ingredienser, der bruges til opskriften, aldrig er koldere end -12 °C.
2.	Hvis opskriften blandes godt, men ikke har haft tid nok til at blende færdig, skal man
øge cyklustiden. Prøv med en længere cyklus, eller rør ved og hold knappen ’Pulsere’ nede i den nødvendige ekstra blandingstid.
3.	HAR DU PRØVET ALT? Hvis ingen af de ovenstående forslag virker, så kontakt din
Blendtec reparatør for at få yderligere assistance.

INSTRUKSER, DER FINDES I DENNE BRUGERVEJLEDNING, ER IKKE
BEREGNET TIL AT DÆKKE ALLE MULIGE OMSTÆNDIGHEDER ELLER

SITUATIONER, DER KAN OPSTÅ. MAN MÅ UDVISE GOD FORNUFT, NÅR
MAN BETJENER DENNE ELLER ENHVER ANDEN MASKINE.

AFSNIT 8: GARANTI
GARANTIBESKRIVELSE
Motorsoklen og kandesamlingen, inklusive alle bevægelige dele, er dækket mod
lækage eller brud i garantiperioden. Garantien begynder på købsdagen.
Kosmetiske skader, misbrug af produktet, skader som skyldes ulykker (inklusive
brand, oversvømmelse, jordskælv eller andre naturkatastrofer), ændringer
foretaget i produktet, brug af tilbehør, der ikke er godkendt af Blendtec, service
udført af eller forsøgt udført af en uautoriseret reparatør eller enheder med
modifikationer, eller som er blevet brugt til kommercielle formål, er ikke dækket af
denne garanti.
Blendere fra Blendtec er af uovertruffen kvalitet. Du kan nyde mange års
vidunderlig og pålidelig service fra Blendtecs Designerserie af blendere.
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Hvis blenderen larmer mere, end den plejer, så find ud af, om støjen kommer fra
blendermotoren eller kanden.

DENNE GARANTI GÆLDER KUN FOR PRODUKTER, DER ER SOLGT AF
BLENDTEC ELLER DERES AUTORISEREDE FORHANDLERE.

BEGRÆNSET GARANTI
Blendtec garanterer, at blendermotoren ikke har nogen defekter i materiale
og håndværk i garantiperioden. I denne periode vil sådanne defekter
blive repareret eller produktet ombyttes gratis efter Blendtecs vurdering.
Denne garanti dækker ikke skader opstået ved misbrug, ulykker eller
forsømmelighed. Alle underforståede garantier, inklusive, men ikke
begrænset til underforståede garantier om egnethed og salgbarhed, er
begrænset til garantiperioden for motoren og kanden. Enhver enhed, der
indsendes til reparation, skal være vedlagt bevis for oprindeligt køb. Ved
garantireparationer giver Blendtec forudbetalt forsendelse. Ved reparationer
uden for garantien, skal forsendelsen betales af kunden. Send alle enheder
der repareres til:
Blendtec, Inc.
1206 South 1680 West
Orem, UT 84058 U.S.A.
+1-800-BLENDTEC
+1 (801) 222-0888
Ved international gratis opkald kontakt:

Australien
Canada
Frankrig
Dan
Sydkorea
Spanien
Taiwan
Storbritannien

1-800-014098
(855) 230-0888
0-800-910346
003-081-32941
900-948733
008-01147146
0800-1510183

Ovenstående begrænsninger gælder evt. ikke i lande, hvor begrænsede garantier
ikke er tilladte. Andre garantier kan gælde uden for USA og Canada.
Brug af maskinen uden for det land, den er designet til, annullerer garantien.

UNDER GARANTIEN
1. Kontakt Blendtec straks for at diagnosticere problemet. Hav blenderens serienummer parat samt en beskrivelse af, hvad problemet er. Forsøg ikke selv at
reparere produktet. Reparationer udført af andre end Blendtecs autoriserede
servicerepræsentanter annullerer garantien. Mange problemstillinger kan løses
let og hurtigt per telefon.
2.	Hvis problemet ikke kan løses per telefon, kan det være nødvendigt at udskifte
enheden. Hvis blenderen er under garanti, vil Blendtec reparere eller bytte enheden uden omkostninger. Kosmetiske skader og misbrug dækkes ikke.
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3.	Efter instruktion fra Blendtec skal enheden pakkes ind, og følgende skal vedlægges:

Adresse: ������������������������������������������������������������������
Telefonnummer: �����������������������������������������������������������
Motor serienr. (Står på undersiden af motorsoklen): �������������������������������
Antal cyklusser (fra LED-displayet): ��������������������������������������������
Købsdato: ����������������������������������������������������������������
Købssted: ����������������������������������������������������������������
En beskrivelse af problemet: �������������������������������������������������

UDEN FOR GARANTIEN
1. Kontakt Blendtec for at diagnosticere problemet. Hav blenderens serienummer parat samt en beskrivelse af, hvad problemet er. Forsøg ikke på at reparere apparatet
selv. Mange problemer kan løses hurtigt og enkelt over telefonen.
2.	Hvis blenderen ikke er under garanti, og du gerne vil have den repareret, så kontakt
kundeservice med dit serienummer, købsdato og købssted, så vi kan give yderligere
instruktioner om, hvor maskinen kan sendes hen for reparation uden for garantien.
3.	Når du sender enheden, så sørg for at vedlægge følgende:

Dit navn: ������������������������������������������������������������������
Adresse: ������������������������������������������������������������������
Telefonnummer: �����������������������������������������������������������
Motor serienr. (Står på undersiden af motorsoklen): �������������������������������
Antal cyklusser (fra LED-displayet) ��������������������������������������������
Købsdato: ����������������������������������������������������������������
Købssted: ����������������������������������������������������������������
En beskrivelse af problemet: �������������������������������������������������
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Dit navn: ������������������������������������������������������������������

