Paldies, ka iegādājāties virtuves
kombainu Artmix Pro BL-002.

Daloties ar mīlestību pret skaistu
dizainu, augstas kvalitātes
materiāliem un jaunākajām
tehnoloģijām, mēs izveidojām
šo maksimāli estētisko un ērti
lietojamo produktu, kas kalpos
Jums ilgu laiku.
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1. Par lietošanas instrukcijām
Pirms ierīces pirmās lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas un
pārliecinieties, ka ievērojat drošības norādījumus!
• Ierīci drīkst izmantot tikai tā, kā aprakstīts šajās instrukcijās.
Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, lietojot ierīci
tās neparedzētajiem mērķiem.
• Saglabājiet šo instrukciju turpmākai izmantošanai.
• Ja jūs nododat ierīci kādam citam, lūdzu, nododiet to kopā ar šo
instrukciju.

Brīdinājumi
Šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantoti šādi brīdināšanas apzīmējumi:
 ĪSTAMI! Liels risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt
B
ekstremitāšu ievainojumus un apdraudēt Jūsu dzīvību.
 RĪDINĀJUMS! Mērens risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt
B
ievainojumus vai nopietnus materiālus zaudējumus.
 ZMANĪBU! Zems risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt nelielus
U
ievainojumus vai materiālus zaudējumus.
				
PIEZĪME! Apstākļi un speciālie nosacījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar
ierīci.
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2. Drošības instrukcijas
 ZMANĪBU: Drošības instrukcijas ir ierīces komplekta sastāvdaļa. Pirms
U
ierīces pirmās lietošanas, uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Glabājiet
tās Jums pieejamā vietā.
2.1 Paredzētais lietojums
Ātrdarbīgo vakuuma blenderi Artmix Pro var izmantot tikai karstu sastāvdaļu
un ēdienu, piemēram, zupu un mērču, aukstu kokteiļu un sulu, sajaukšanai un
vakuuma pagatavošanai, kas palīdz saglabāt pārtikas uzturvērtības.
2.2 Personīgā drošība
Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez uzraudzības.
Sargiet ierīci un tās vadu no bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem. Lietojot tikai
sildīšanas funkciju, šo ierīci drīkst lietot arī bērni no 8 gadu vecuma, ja viņi tiek
atbilstoši uzraudzīti un ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu, vai
arī cita vecuma bērni, ja tie saprot ierīces lietošanas riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
Ierīces tīrīšanu un kopšanu nedrīkst uzticēt bērniem, kas ir jaunāki par 8
gadiem.
Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai
garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu tikai tad, ja šīs personas
ir uzraudzībā, vai arī, ja ir sniegta informācija par drošu ierīces lietošanu un tās
saistītajiem apdraudējumiem.
Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts. Strāvas vads jānomaina
pilnvarotam Zepter servisa centra speciālistam, lai novērstu visus iespējamos
apdraudējumus.
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai kopā ar ārējo taimera pulksteni vai atsevišķu
tālvadības sistēmu (pulti).
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai augstumā, kas mazāks par 2000 m
virs jūras līmeņa.
Ierīce nav paredzēta lietošanai sekojošos apstākļos (pretējā gadījumā garantija
netiks piemērota):
• virtuves darba zona veikalos,
• personāla virtuve veikalos, birojos un citā darba vidē,
• viesnīcās, kas piedāvā naktsmītni un brokastis,
• klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās ēkās.
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Neiegremdējiet ierīces korpusu ūdenī.
Rīkojoties ar asiem griešanas asmeņiem un iztukšojot trauku ierīces tīrīšanas
laikā, ir jābūt uzmanīgiem.
Pirms trauka noņemšanas no motora bloka vai arī atvērot vāku, vienmēr
sagaidiet, līdz nazis ir apstājies.
BĪSTAMI! Nekad neievietojiet pirkstus traukā un nepieskarieties
asmeņiem, kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam.
Esiet piesardzīgs, ja virtuves kombainā vai blenderī ir ieliekts karsts
šķidrums, jo pēkšņa tvaicēšana var sabojāt ierīci.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja tā netiek uzraudzīta, kā arī
pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
 RĪDINĀJUMS: Lietojot ierīci, dažas detaļas var sasniegt augstu
B
temperatūru (trauks, vāks, mērtrauks, metāla daļas, kas atrodas zem
trauka), un pēc lietošanas tās tiek pakļautas atlikušajam karstumam.
Tās var izraisīt apdegumus. Sildīšanas laikā turiet ierīci aiz roktura līdz
pilnīgai atdzišanai. Ņemiet vērā, ka sarkanais siltuma indikators iedegas
tad, ja pastāv apdeguma risks.
BRĪDINĀJUMS: Jūsu ierīce izdala tvaiku, kas var izraisīt apdegumus.
Rūpīgi rīkojieties ar vāku un mērtrauku: ja nepieciešams, izmantojiet
cepeškrāsns cimdus vai katla turētāju. Turiet mērtrauku aiz centrālās
sekcijas.
 RĪDINĀJUMS: Tīrīšanas, iepildīšanas vai šķidruma ieliešanas laikā,
B
izvairieties no jebkādas izšļakstīšanās uz elektrības savienotāja.
Neiedarbiniet ierīci, ja mērtrauks nav ievietots vāka atverē un trauks
atrodas uz pamatdaļas.
2.3 Pieslēgšana strāvas padevei
Ierīce jāpievieno kontaktligzdai ar zemējuma savienojumu.
Ierīce ir paredzēta darbam tikai ar maiņstrāvu. Pārbaudiet, vai ierīces
datu plāksnītes spriegums atbilst jūsu mājas strāvas padevei.
Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja atstājat to bez
uzraudzības , kā arī pirms tās montāžas, demontāžas un tīrīšanas.
Nekad nevelciet strāvas vadu, kad atvienojat ierīci.
Strāvas vads jāatrodas bērniem nepieejamā vietā - tas nedrīkst
atrasties tuvumā vai nonākt saskarē ar ierīces karstajām daļām,
karstuma avotiem vai asām malām.
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2.4 Nepareiza lietošana
UZMANĪBU! Nelietojiet blenderi ļoti cieta ēdiena, piemēram, kaulu vai
saldētas gaļas gabalu sasmalcināšanai.
• Nelietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi, ja tā ir bojāta vai tad, ja
trauks ir bojāts vai saplīsis.
• Nekad neieslēdziet tukšu blenderi, vai gadījumā, ja traukā ir ievietoti
tikai sausi produkti.
• Pirms ielejiet šķidrās sastāvdaļas, sākotnēji pievienojiet cietās
sastāvdaļas. Ēdiena vai dzēriena sastāvdaļu tilpums nedrīkst
pārsniegt 1000 ml (karstajiem ēdieniem), 1750 ml (aukstajiem
ēdieniem) vai 1250 ml (smūtijiem).
• Pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz šķidruma, lai segtu minimālās
robežas marķieri.
• Daži ēdieni burbuļu veidošanās dēļ var izraisīt pēkšņu ierīces
pārpildīšanos, jo īpaši, ja izmantojat saldētus dārzeņus. Šajā
gadījumā attiecīgi ir jāsamazina pārtikas daudzums.
• Nelietojiet trauku sasaldēšanas vai sterilizācijas nolūkiem.
UZMANĪBU! Ierīces trauks nav drošs trauku mazgājamai mašīnai.
Nelieciet to trauku mazgājamajā mašīnā!
				
• Neievietojiet nevienu blendera daļu mikroviļņu krāsnī.
• Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, tīras un sausas virsmas.
• Nenovietojiet ierīci blakus sienai vai skapim, jo tvaiki var tos sabojāt.
• Ierīces darbošanās laikā, esiet uzmanīgi ar matiem, šalli vai kaklasaiti.
• Nelietojiet ierīci ārā.
• Lietojiet šo ierīci tikai pārtikas produktu sasmalcināšanai vai
sajaukšanai.
• Pēc produktu atdzišanas, novietojiet ierīci Jums ērtā vietā.
• Neļaujiet ūdenim iekļūt vadības panelī un savienojuma vietās.
• Drošības nolūku dēļ, izmantojiet tikai oriģinālos ierīces piederumus.
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3. Vadības panelis
Karsto ēdienu pagatavošanai, vadības panelī iedegas sarkanā gaisma

Smūtiju vakuuma pagatavošanai, vadības panelī iedegas zilā gaisma

A Trauka indikators

F Maisīšanas indikators

B Notiek apstrāde

G Vakuuma indikators

C Programmas

H Vadības panelis

D Programmas izvēles poga

I

Start / Stop poga

E Sajaukšanas poga

J

Veselīgas pagatavošanas poga
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4. Izstrādājuma īpašības
4.1 Komplektā ietilpst:
1

4.2 Papildpiederumi:

Pamatdaļa

4 Trauks kokteiļu vakuuma
pagatavošanai
5 Smūtiju trauka vāks
6 Trauks karsto ēdienu pagatavošanai
7 Pamatvāks karsto ēdienu
pagatavošanai
8 Aizslēdzamais trauks
9 Tīrīšanas birstīte
10 Mērtrauks
Lietotāja rokasgrāmata

2 Trokšņu aizsardzības vāks
3 Trokšņu aizsardzības vāka vāciņš
	
Trokšņu aizsardzības vāku var
iegādāties atsevišķi. Vāku var lietot
šādiem nolūkiem:
• Trokšņa mazināšanai, kā
papildlīdzekli bērnu aizsardzībai, kā
arī moderna dizaina izskatam.
• Ērtai un praktiskai lietošanai.
Lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības
pārstāvi, lai saņemtu
papildinformāciju.
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5. Darbība
5.1. Pirms ierīces pirmās lietošanas
1. Noņemiet ierīces iepakojumu un visu iepakojuma materiālu.
2. Noņemiet aizsardzības ieliktni, kas atrodas zem trauka.
3. Rūpīgi notīriet stikla trauku, vāku un mērtrauku ziepjūdenī.
 ĪSTAMI! Neiegremdējiet motoru un trauka pamatni ūdenī. Nekad
B
nelieciet motoru zem tekoša ūdens.
4. Pirms ierīces montāžas, pārliecinieties, ka visas detaļas, īpaši savienojumi
stikla trauka apakšpusē, ir pilnīgi sausas.
5. Pēc ierīces salikšanas, stikla trauks ir jāpiepilda ar 0,5 l ūdens un jākarsē 3
minūtes. Var rasties dūmi vai viegla smaka, kas šajā posmā ir pilnīgi normāli.
Lūdzu, izmantojiet tikai oriģinālās detaļas. Nelieciet pie pamatdaļas citus
traukus, kas nav oriģināli. Nelietojiet trauku citiem blenderiem, izņemot ARTMIX
Pro.
5.2 Kā samontēt virtuves kombainu
1. Novietojiet ierīci uz gludas, stabilas, karstumizturīgas virsmas, tālu no
siltuma vai ūdens izšļakstīšanās avota.
2. Uzlieciet trauka vāku un pārliecinieties, ka vāks ir aizvērtā stāvoklī.
3. Izvēlieties vēlamo trauku (karsto ēdienu vai smūtija trauku vakuuma
pagatavošanai) un uzlieciet to uz pamatdaļas.
5.3 Kā izjaukt virtuves kombainu
1. Izslēdziet ierīci.
2. Uzmanīgi noņemiet stikla trauku no pamatdaļas.
BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks
Ja stikla trauks ir piepildīts ar karstu saturu, noņemot to no pamatdaļas,
esiet īpaši uzmanīgi..
3. Noņemiet vāku no stikla trauka, stingri turot to aiz roktura un ar otru
roku noņemot vāku.
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6. Lietošanas instrukcija
6.1 Karsto ēdienu pagatavošanas funkcija
6.1.1 Automātiskā funkcija
1. Piepildiet stikla trauku ar ēdiena sastāvdaļām un pievienojiet
vajadzīgo šķidruma daudzumu (1), aizveriet vāku (2) un ievietojiet
dozēšanas trauciņu vākā (3).
2. Novietojiet trauku uz pamatdaļas (4).
3. Aizveriet trokšņu aizsardzības vāku (5). (Nav obligāti)
4. Pievienojiet ierīci elektrotīklam (6А).
 ZMANĪBU! Ierīce sāks darboties tikai tad, ja trauks būs pareizi
U
novietots uz pamatdaļas un vāks tiks nofiksēts uz trauka.
5. Vadības panelis iedegsies vienlaicīgi ar vienu skaņas signālu. Trauka
indikators iedegas, ja trauks ir pareizi novietots uz pamatdaļas.
6. Nospiežot Funkcijas pogu, izvēlieties vajadzīgo programmu. Mirgos
izvēlētās programmas indikators - programmas maiņu norāda viens
skaņas signāls. Vadības panelī būs redzams izvēlētās programmas
ilgums.
PIEZĪME! Ja programmu neizvēlas 60 sekundēs, vadības panelis
automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nospiediet “START / STOP”
pogu, lai atkal aktivizētu blenderi.
7. Nospiediet “START / STOP” pogu, lai sāktu vēlamo programmu (6 В).
8. Kad blenderis darbojas, iedegas indikators “notiek apstrāde”.
PIEZĪME! Ja vēlaties pārtraukt programmas darbību, ātri (1 sekundi)
nospiediet “START / STOP” pogu. Lai aktivizētu šo funkciju , vēlreiz
nospiediet “START / STOP” pogu.
PIEZĪME! Programmas darbošanās laikā var pievienot citas
sastāvdaļas, noņemot noslēdzošo vāciņu un pievienojot sastāvdaļas
caur atveri.
BĪSTAMI! Rīkojieties uzmanīgi, jo pastāv apdegumu risks.
Atveriet “noslēdzošo trauku” tikai tad, ja blendera darbība ir apturēta
vai ierīce ir izslēgta.
9. Programma automātiski apstājas pēc noteiktā laika un 5 skaņas
signāliem.
Lai apturētu automātisko programmu, nospiediet un turiet “START /
STOP” pogu ilgāku laiku (aptuveni 3 sekundes). Programma tiks atcelta.
Lai ieslēgtu automātisko funkciju, jaunā programma jāiestata no
jauna.
10. Atvienojiet blenderi no elektrotīkla, atveriet trokšņu aizsardzības
vāku un noņemiet trauku no pamatdaļas.
12

Karstā ēdiena pagatavošanas funkcija
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 RĪDINĀJUMS! Ievietojot papildsastāvdaļas, esiet piesardzīgi; pastāv
B
karstu šķidrumu izšļakstīšanās risks, kas var izraisīt apdegumus.
• Ierīce ir aprīkota ar drošības vāku. Ja darbības laikā tiek atvērts vāks,
blenderis automātiski apstājas.
• Ja programmas laikā strāvas padeve izslēdzas, ierīce tiek automātiski
ieslēgta no jauna, ja strāva tiek atjaunota 2 minūšu laikā.
 ZMANĪBU! Pirms atkal iedarbināt ierīci, ieteicams ļaut tai atpūsties
U
vismaz 5 minūtes.
Automātiskās karsto ēdienu pagatavošanas programmas
Programma

Zupa

Laiks

Apraksts

18 min.

Svaigu dārzeņu zupu
pagatavošanai

31 min.

Svaigu dārzeņu mērču,
krēmzupu ar pienu vai krējuma
pagatavošanai

22 min.

Dažādu putru pagatavošanai

35 min.

Dažādu augļu un ogu kompotu
pagatavošanai

23 min.

Dažādu riekstu un graudu piena
pagatavošanai

50 min.

Pākšaugu putru pagatavošanai

35 min.

Mazuļu ēdienu pagatavošanai

90 sekundes

Trauka tīrīšanai

 Karstā mērce

Putra
Kompots
Daudzgraudu piens

putra

“Astoņu dārgumu”

Pārtika mazuļiem
Tīrīšana
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6.1.2 Manuālās funkcijas
Pagatavošanas laiku var regulēt ar Veselīgās pagatavošanas
funkciju.
Lai aktivizētu “Veselīgās pagatavošanas” funkciju, nospiediet taustiņu
“Veselīgā pagatavošana”. Izvēlieties vēlamo pagatavošanas laiku
(20, 40, 50, 80 100 min), nospiežot “+” vai “-” zīmes, kas atrodas blakus
vadības panelim, un nospiediet “START / STOP” pogu.
PIEZĪME! Rūpnīcas iestatījums ir 100 minūtes (vadības panelī redzams
99:60), lai iedarbinātu “Veselīgas pagatavošanas” funkciju.
Taustiņš “Notiek apstrāde” iedegas, kamēr ir iestatīta “Veselīgas
pagatavošanas” funkcija. Pagatavošanas process automātiski apstājas,
kad beidzas izvēlētās pagatavošanas ilgums un ir atskanējuši 5 skaņas
signāli.
Ja vēlaties apturēt “Veselīgas pagatavošanas” funkciju pirms iepriekš
izvēlētā laika, nospiediet “START / STOP” pogu.
Sajaukšanas funkcija ļauj izvēlēties sajaukšanas ātrumu.
Nospiediet taustiņu “Sajaukšana”, lai aktivizētu manuālās sajaukšanas
funkciju. Vadības paneļa augšējā daļā mirgos taustiņš “ Sajaukšana”.
Izvēlieties vēlamo apgriezienu skaitu no 1 (zems) līdz H (augsts),
nospiežot “+” vai “-” zīmes, kas atrodas blakus vadības panelim, un
nospiediet “START / STOP” pogu.
PIEZĪME! Rūpnīcā uzstādītais līmenis ir 5. Vadības panelī tiek rādīts
cipars 5. Sajaukšanas laiks ir divas minūtes.
PIEZĪME! Ja nepieciešams, atkārtojiet programmu vai mainiet
ātruma iestatījumu. Funkcija “Sajaukšana” automātiski apstājas pēc 2
minūtēm, vienlaicīgi atskanot 5 skaņas signāliem.
Ja vēlaties pārtraukt sajaukšanu ātrāk par 2 minūtēm, nospiediet
“START / STOP” pogu.
Ātrums

Lietošana

1.-2. ātrums

Garšvielu / medus un citas šķidrās pārtikas
sajaukšanai

3.-4. ātrums

Mīksto ēdienu, piemēram, tomātu / zemeņu /
dārzeņu sajaukšanai

5.-6. ātrums

Vidēji cietu ēdienu, piemēram, ābolu / kartupeļu /
dārzeņu sajaukšanai

7.-H ātrums

Cieta ēdiena, piemēram, burkānu / pupiņu,
sajaukšanai
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6.2 Smūtiju vakuuma pagatavošana
PIEZĪME! Maksimālais smūtiju trauka tilpums ir 1250 ml
6.2.1 Automātiskā funkcija
1. Piepildiet stikla trauku ar sastāvdaļām un pievienojiet vajadzīgo
šķidruma daudzumu (1), aizveriet vāku (2).
PIEZĪME! Šķidrums nedrīkst pārsniegt maksimālo tilpumu 1250 ml.
2. Novietojiet trauku uz pamatdaļas (3).
3. Aizveriet trokšņu aizsardzības vāku (4). (Nav obligāti)
4. Pievienojiet ierīci elektrotīklam (5А).
UZMANĪBU! Ierīce sāks darboties tikai tad, ja trauks būs pareizi
novietots uz pamatdaļas un vāks uz trauka tiks nofiksēts.
5. Iedegsies vadības panelis (zilā gaisma) un vienlaicīgi noskanēs
viens skaņas signāls. Trauka indikators iedegas, ja trauks ir pareizi
novietots uz pamatdaļas.
6. Nospiežot pogu “Funkcija”, izvēlieties vajadzīgo programmu. Mirgos
izvēlētās programmas taustiņš- ņemiet vērā, ka programmas maiņas
indikators ir viens skaņas signāls. Vadības panelī tiks uzrādīts izvēlētās
programmas ilgums.
PIEZĪME! Ja programmu neizvēlas 60 sekundēs, vadības panelis
automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Nospiediet “START / STOP”
pogu, lai atkal aktivizētu blenderi.
7. Nospiediet “START / STOP” pogu, lai sāktu vēlamo programmu (5В).
8. Vakuuma funkcija automātiski aktivizējas programmas sākumā.
PIEZĪME! Ja vēlaties pārtraukt programmu, ātri nospiediet (1 sekundi)
“START / STOP” pogu. Lai aktivizētu funkciju, vēlreiz nospiediet “START
/ STOP” pogu.
9. Programma automātiski apstājas pēc noteiktā laika un 5 skaņas
signāliem.
Lai apturētu automātisko programmu, turiet ilgāk (3 sekundes) “START
/ STOP” pogu. Programma tiks atcelta. Lai aktivizētu automātisko
funkciju, jaunā programma jāiestata no jauna.
10. Atvienojiet blenderi no elektrotīkla (6А), atveriet trokšņu
aizsardzības vāku (6В) un noņemiet trauku no pamatdaļas (7А).
11. Ieslēdziet vakuuma funkciju, nospiežot vakuuma pogu uz trauka
vāka (7В).
12. Atveriet vāku un izbaudiet savu maltīti (8).
16

Smūtiju
vakuuma pagatavošana
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Automātiskās auksto ēdienu pagatavošanas programmas
Programma

Laiks

Apraksts

1:40 min.

Gaisa atsūknēšanai, pārtikas
produktu sastāvdaļu svaiguma
saglabāšanai un pārtikas
oksidācijas novēršanai

3 min.

Dažādu augļu un dārzeņu sulu
pagatavošanai

1:50 min.

Svaigu augļu piena kokteiļu
pagatavošanai

2:20 min.

Saldēto augļu piena kokteiļu
pagatavošanai

2 min.

Ledus gabaliņu smalcināšanai
(8 gabaliņi 30x30x30xmm)

2:30 min.

Vīnogu sulas pagatavošanai

3:30 min.

Dažādu riekstu piena
pagatavošanai

1:30 min.

Trauka tīrīšanai

Konservēšana vakuumā

Augļu un dārzeņu sula
Piena kokteiļi
Biezie piena kokteiļi
Ledus smalcināšana
Vīnogu sula
Riekstu piens
Tīrīšana
6.2.2 Manuālā funkcija

Sajaukšanas funkcija ļauj izvēlēties sajaukšanas ātrumu.
Nospiediet taustiņu “Sajaukšana”, lai aktivizētu manuālās sajaukšanas
funkciju. Vadības paneļa augšējā daļā mirgos taustiņš “Sajaukšana”.
Izvēlieties vēlamo apgriezienu skaitu no 1 (zems) līdz H (augsts),
nospiežot “+” vai “-” zīmes, kas atrodas blakus vadības panelim, un
nospiediet “START / STOP” pogu.
PIEZĪME! Rūpnīcā uzstādītais līmenis ir 5. Displejā tiek rādīts cipars 5.
Sajaukšanas ilgums ir divas minūtes.
PIEZĪME! Ja nepieciešams, atkārtojiet programmu vai mainiet ātruma
iestatījumu. Funkcija “Sajaukšana” automātiski apstājas pēc 2 minūtēm,
vienlaicīgi atskanot 5 skaņas signāliem.
Ja vēlaties pārtraukt sajaukšanu ātrāk par 2 minūtēm, nospiediet “SĀKT
/ STOP” pogu.
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PIEZĪME! Lai saglabātu uzturvērtības, iesakām vispirms izmantot “Automātiskā
vakuuma funkciju” (skatīt 6.2.1. nodaļu) un pēc tam izvēlēties manuālo
sajaukšanas funkciju.
Ātrums

Lietošana

1.-2. ātrums

Garšvielu / medus un citas šķidras pārtikas
sajaukšanai

3.-4. ātrums

Mīksto ēdienu, piemēram, tomātu / zemeņu /
dārzeņu sajaukšanai

5.-6. ātrums

Vidēji cieta ēdiena, piemēram, ābolu / kartupeļu /
dārzeņu, sajaukšanai

7.-H ātrums

Cieta ēdiena, piemēram, burkānu / pupiņu,
sajaukšanai
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7. Tīrīšana un apkope

UZMANĪBU!
Pēc katras lietošanas reizes, nekavējoties notīriet trauku.
Vienkāršākai tīrīšanai, izmantojiet programmu “TĪRĪŠANA”.
• Ielejiet traukā min. 250 ml ūdens un pievienojiet 1 pilienu mazgāšanas
līdzekļa. Nospiediet pogu “ TĪRĪŠANA”.
• Ja nepieciešams, atkārtojiet tīrīšanas procesu vēlreiz.
• Jūs varat pabeigt tīrīšanu ar sūkli vai tīrīšanas birstīti.
• Noskalojiet trauka un vāka iekšpusi zem tekoša ūdens un ļaujiet tam
nožūt.
BRĪDINĀJUMS! Nelieciet ierīces trauku mazgājamajā mašīnā!
• Pamatdaļas tīrīšanai, izmantojiet mīkstu, mitru drānu. Nelietojiet
abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
 ĪSTAMI! Neiegremdējiet ierīces pamatdaļu ūdenī un nemazgājiet to
B
zem tekoša ūdens.

8. Tehniskie dati
Produkta nosaukums

Artmix Pro

Produkta apraksts

Ātrgaitas vakuuma virtuves
kombains

Produkta kods

BL-002

Spriegums

230V-, 50Hz

Aizsardzības klase

Class 1

Jauda - sildīšanas jauda

1500 W

- motora jauda

1300 W

Nominālā trauka tilpums

0.75L - 1.751

Apgriezieni minūtē

1000 - 14000 apgr./min.

Materiāls

Stikls, SUS304; SUS420;
SUS303; ABS, РР, silikons

Izcelsmes valsts

Ķīna
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9. Bojājumu novēršanas rokasgrāmata
 ĪSTAMI! Nekad nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci. Ikreiz, kad rodas
B
kāda kļūme, vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Bojājums

Cēlonis

Ierīce
nedarbojas

1. Stikla trauks nav pareizi 1. Nospiediet stikla trauku
novietots uz motora
uz leju.
bloka.
2. Pārbaudiet
2. Vāks nav pareizi
vāka stāvokli un,
piestiprināts.
ja nepieciešams,
noregulējiet to.

Ierīce nedarbojas

1. Ierīce, vadības panelis 1. Atvienojiet ierīci no
vai programma nereaģē. elektrotīkla, pagaidiet
1 minūti un atkal
pievienojiet to tīklam.

Ierīce apstājās
1. Vāks ir vaļīgs.
programmas darbības 2. Šķidrums pārsniedza
laikā
maksimālo piepildījuma
līmeni.
3. Trauks ir atvienojies no
pamatnes.
4. Ierīce ir pārkarsusi.

Noplūde no
sajaukšanas trauka
apakšas
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1. Ierīces ūdens
necaurlaidība ir bojāta.

Labošana

1. Pareizi uzlieciet vāku uz
stikla trauka.
2. Izlejiet nedaudz
šķidruma.
3. Nospiediet trauku
uz leju, un process tiks
turpināts nekavējoties.
4. Izslēdziet blenderi,
atvienojiet to no strāvas
un ļaujiet tam atdzist 15
līdz 20 minūtes.

1. Nekavējoties sazinieties
ar pilnvarotu Zepter
servisa centra speciālistu.

Pēc cikla beigšanas,
sastāvdaļas ir pārāk
lielas (sastāvdaļas nav
labi sajaukušās)

Sastāvdaļas nav labi
pagatavotas.

1. Traukā ir ievietoti pārāk 1. Vēlreiz ieslēdziet
lieli gabali.
sajaukšanas funkciju.
2. Tika izvēlēta nepareiza
programma.

2. Izmēģiniet citu
programmu.

3. Tika pievienots pārāk
maz ūdens.

3. Pievienojiet ūdeni.

1. Pārtikas gabali ir pārāk 1. Sagrieziet sastāvdaļas
lieli.
mazākos gabaliņos.
2. Tika izvēlēta nepareiza
programma.

2. Izvēlieties citu
programmu.

3. Pārāk daudz ūdens vai 3. Mēģiniet vēlreiz
pārtikas.
ar mazāku pārtikas
daudzumu.
4. Daži ēdieni ir
jāpagatavo ilgāk.

Sastāvdaļas ir
piedegušas un pielīp
pie apakšas

4. Izvēlieties sildīšanas
funkciju, līdz ēdiens tiks
pagatavots pilnīgi.

1. Pārāk daudz cukura vai 1. Izmantojiet pareizu
cietes.
cukura vai cietes
daudzumu.
2. Pārāk daudz pārtikas
un pārāk maz šķidruma.

2. Mēģiniet vēlreiz,
izmantojot proporcionāli
pareizu daudzumu.
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10. Atbilstības deklarācija
Virtuves kombains atbilst spēkā esošajām Eiropas savienības
direktīvām
a) Direktīva 2014/35 / ES par saskaņošanu attiecībā uz
elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma
robežās
b) Direktīva 2014/30 / ES par elektromagnētisko savietojamību.
EK atbilstības deklarācija garantē, ka ierīce ir droša, pārbaudīta un atbilst visu
piemērojamo standartu, direktīvu un noteikumu noteiktajām prasībām.
S
 ērijveida produkcija atbilst šādām prasībām:
• Muitas savienības 004/2011 “Zema sprieguma iekārtu drošība”
tehniskie noteikumi, kas apstiprināti ar Muitas savienības komisijas
lēmumu Nr. 768 no 2011. gada 16. augusta.
• Muitas savienības 020/2011 “Elektromagnētiskā savietojamība”
tehniskie noteikumi, kas apstiprināti ar Muitas savienības komisijas
lēmumu Nr. 879 no 2011. gada 9. decembra.

11. Utilizācija
Šis simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis produkts jāiznīcina
atsevišķā atkritumu savākšanas punktā. Tas attiecas uz pašu produktu
un visiem piederumiem, kas atzīmēti ar šo simbolu. Šo produktu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet jānogādā
elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu savākšanas punktā turpmākai
pārstrādei.
Iepakojums
Ja vēlaties izmest iepakojumu, pārliecinieties, ka esat ievērojis Jūsu
valstī spēkā esošos vides aizsardzības noteikumus.
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12. Garantija
Šo ierīci var izmantot tikai tās paredzētajām funkcijām. Ražotājs nav atbildīgs
par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.
Visas mūsu ierīces ir pakļautas stingrām pārbaudēm, līdz ar to, tiek nodrošināta
garantija pret ražošanas defektiem. Garantija sākas no iegādes datuma.
Pirkuma datums ir datums, kas norādīts rēķinā, ko izplatītājs izsniedzis,
piegādājot ierīci. Garantijas pakalpojumiem ir nepieciešami pierādījumi par
sākotnējo pirkumu, tāpēc ir svarīgi saglabāt čeku vai kvīti par veikto pirkumu.
Ražotājs apņemas garantijas laikā bezmaksas remontēt vai nomainīt tās
detaļas, kurām ir pierādīti ražošanas defekti. Tie defekti, kas nav skaidri
attiecināmi uz materiālu vai ražošanu, tiks izskatīti vienā no mūsu Zepter servisa
centriem (vai galvenajā birojā) un attiecīgi iekasēti, balstoties uz rezultātu.
Garantija ir derīgā tikai tad, ja:
• Ierīcē ir atrodami materiāla vai ražošanas defekti.
• Nav atrastas nekādas pazīmes, kas liecinātu par klienta radītiem bojājumiem
vai neoriģinālo detaļu esamību.
Garantijas periods netiks pagarināts, ja jūsu ierīce tika nomainīta. Jebkurā
gadījumā tā beidzas pēc 24 mēnešiem, skaitot no iegādes datuma.
Garantija neiekļauj:
• Normālu detaļu nolietošanos.
• Bojājumus, kas nedaudz ietekmē ierīces vērtību vai lietošanas ērtību.
• Bojājumus, kas rodas komerciālas lietošanas laikā.
• Bojājumus, ko izraisa ierīces nepareiza lietošana vai nepietiekama apkope.
• Bojājumus, kas radušies transporta, neatbilstošas izmantošanas, nolaidības
un/vai nepareizas izmantošanas rezultātā.
• Avārijas, piemēram, ugunsgrēka, ūdens vai citu ārēju apstākļu radītie
bojājumi, vai arī, ja Artmix blenderis tika izmantots neparedzētiem mērķiem.
• Bojājumus, kas radušies, neievērojot drošības noteikumus un elektrotīkla
drošības datus, kas norādīti uz ierīces korpusa
• Bojājumus, kas radušies nepiederošu personu iejaukšanās dēļ, un jebkuras
citas rezerves daļas izmantošanas dēļ.
Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar spēkā
esošajiem valsts tiesību aktiem, kā arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas
izriet no pārdošanas / pirkuma līguma.
Ja nav piemērojamo valsts tiesību aktu, šī garantija būs patērētāja vienīgais
un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, līdz ar to, ražotājs neuzņemas
atbildību par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies,
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saistībā ar šī produkta skaidru vai netiešu garantiju. Ražotāja atbildība ir
ierobežota un nepārsniedz patērētāja faktiski samaksātā produkta pirkuma
cenu.
UZMANĪBU! Ja pēc produkta iegādes sērijas numura etiķete ir noņemta vai
nav atpazīstama, ražotājs patur tiesības atteikt garantijas servisu. Ja jums ir
kādi komentāri vai jautājumi saistībā ar ierīces darbību vai garantiju, lūdzu,
sazinieties ar Zepter tirdzniecības pārstāvjiem.
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CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI!
KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES
ZEPTER CLUB LIVE100
un izmantot VISAS klientu priekšrocības!
Jebkurš kompānijas Zepter klients (vai potenciālais klients), kas piedalījās
prezentācijā, jebkurš prezentācijas organizators vai viesis, kuriem ir interese
par veselīgu dzīvesveidu un produktiem Zepter, var kļūt par ZEPTER CLUB
LIVE100 biedru, aizpildot reģistrācijas veidlapu ZEPTER CLUB LIVE100.
Anketu var aizpildīt jebkurā no mūsu birojiem. Zepter biroju adreses ir
pieejamas mūsu mājas lapā www.zepter.lv vai zvanot uz informācijas līniju
80007222.
Zepter klubs “Live 100” ir lieliska vieta, lai sāktu ceļojumu
uzņēmējdarbības un veselības pasaulē.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dalība klubā „Live 100” ir bezmaksas;
Tiesības uz atlaidi līdz 10% uz Zepter produkciju;
Tiesības uz atlaidi līdz 20% uz Zepter Cosmetics&Luxury produkciju;
Iespēja reģistrēt neierobežotu dalībnieku skaitu Zepter klubā „Live 100”;
Bonuss naudas izteiksmē līdz 8% no Jūsu ieteiktā jaunā Zepter kluba
„Live 100” dalībnieka pirmā pirkuma summas;
Ekskluzīvi reklāmas piedāvājumi, ielūgumi uz semināriem, svinībām,
jaunu produktu demonstrējumiem un prezentācijām;
Informatīvas tikšanās, kas veltītas jaunākajiem zinātniskajiem un
medicīniskajiem pētījumiem par veselīgu dzīvesveidu;
Konsultācijas par pareizu uzturu;
Trīs Bioptron gaismas terapijas procedūras bez maksas;
DZĪVO LABĀK. DZĪVO ILGĀK.
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