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Congratulations
Blenderis ar automātisko ēdienu pagatavošanas funkciju
on your purchase

Another fantastic product from

www.zepter.com
3

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
piedalījies prezentācijā, jebkurš prezentācijas organizators
vai viesis, kuram ir interese par veselīgu dzīvesveidu un Zepter
produktiem, 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% Zepter produkciju;
• Tiesības uz atlaidi līdz 20% Zepter Cosmetics&Luxury
produkcijai;
• 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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Paldies, ka iegādājāties Artmix
pārtikas blenderi BL-001.
Daloties ar mīlestību pret skaistu
dizainu, augstas kvalitātes
materiāliem un jaunākajām
tehnoloģijām, mēs izveidojām šo
maksimāli estētisko un ērti lietojamo
produktu, kas kalpos ilgu laiku un
atvieglos jūsu dzīvi.
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1.Par lietošanas instrukciju
Pirms ierīces pirmās lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un
pārliecinieties, ka ievērojat drošības norādījumus!
• Ierīci drīkst izmantot tikai tā, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, lietojot ierīci tās
neparedzētajam mērķim.
• Saglabājiet šo instrukciju turpmākai izmantošanai.
• Ja jūs nododat ierīci kādam citam, lūdzu, nododiet 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.
BRĪDINĀJUMS! Mērens risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt
ievainojumus vai nopietnus materiālos zaudējumus.
 ZMANĪBU: Zems risks: šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt nelielus
U
ievainojumus vai materiālos zaudējumus.
				
PIEZĪME: Apstākļi un speciālie nosacījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar
ierīci.
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2.Drošības instrukcijas
Ierīces paredzētais lietojums
Artmix blenderis ar automātiskās pagatavošanas funkciju var tikt izmantots tikai
auksto un karsto sastāvdaļu, kā arī ēdienu, piemēram, zupu, mērču un kokteiļu,
sajaukšanai un pagatavošanai.
To var izmantot arī ledus sasmalcināšanai.
Ierīces nepareiza izmantošana
Nelietojiet blenderi, lai sasmalcinātu ļoti cietu pārtiku, piemēram, kaulus,
riekstus, saldētu gaļu utt.
Norādījumi drošai ekspluatācijai
• Ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai
garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, tikai tad, ja tie ir
uzraudzībā, vai arī, ja ir sniegta informācija par drošu ierīces lietošanu un
tās saistītajiem apdraudējumiem.
• Bērni nedrīkst lietot ierīci.
• Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
• Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā.
• Ja šīs ierīces elektrotīkla vads ir bojāts, tas jānomaina pilnvarotajam Zepter
servisa centra speciālistam, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.
• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai kopā ar ārējo taimera pulksteni vai
atsevišķu tālvadības sistēmu (pulti).
• Nerūsējošā tērauda nažu asmeņi ir ļoti asi. Lai izvairītos no ievainojuma
riska, rīkojieties ar tiem uzmanīgi.
• Ievērojiet piesardzību, strādājot ar asiem griešanas asmeņiem, īpaši
iztukšojot trauku un mazgājot to.
• Pirms trauka izņemšanas no motora bloka vai vāka atvēršanas, vienmēr
sagaidiet, līdz nazis vai disks apstājas.
• Nekad neievietojiet pirkstus traukā un nepieskarieties asmeņiem, kamēr
ierīce ir pievienota elektrotīklam.

BĪSTAMI bērniem
				Iepakošanas materiāli nav bērnu rotaļlietas. Bērni nedrīkst spēlēties ar
polietilēna maisiņiem: pastāv nosmakšanas risks.
 ĪSTAMI mājdzīvniekiem un mājlopiem
B
				
Elektriskās ierīces var apdraudēt mājdzīvniekus un mājlopus. Dzīvnieki
var sabojāt ierīci.
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Šī iemesla dēļ, vienmēr glabājiet elektriskās ierīces dzīvniekiem nepieejamā
vietā.
BĪSTAMI! Elektriskā trieciena risks mitruma iekļūšanas dēļ
• Sargājiet ierīci no mitruma, ūdens pilieniem un ūdens šļakatām.
• Barošanas bloku, stikla trauku, vadu un kontaktdakšu nedrīkst
iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos.
• Neļaujiet ūdenim pārpildīt un savākties uz savienotāja jeb vietas starp
stikla trauku un motora pamatni.
• Ja ierīcē iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla. Pārbaudiet ierīci pirms atkārtotas izmantošanas.
• Ja ierīce ir iekļuvusi ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla
un tikai tad noņemiet ierīci no ūdens. Nelietojiet ierīci un nododiet to
speciālista pārbaudei.
• Nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.
BĪSTAMI! Elektriskās strāvas trieciena risks
Neizmantojiet ierīci, ja ierīcei vai strāvas vadam ir redzami bojājumi, vai
arī, ja ierīcē ir iekļuvis mitrums.
• Ievietojiet strāvas kabeli tā, lai neviens nevarētu uz tā uzkāpt vai
aizķerties..
• Pievienojiet kontaktdakšu tikai pareizi uzstādītai, viegli pieejamai
sienas kontaktligzdai ar zemējuma kontaktu un spriegumu, kas
atbilst ierīces elektrotīkla datu norādījumiem. Kontaktligzdai ir jābūt
viegli pieejamai pat pēc kontaktdakšas atvienojuma no strāvas.
Kontaktdakšai jābūt aizsargātai ar automātisko 16A slēdzi.
• Pirms lietošanas, tīrīšanas, kā arī montāžas un demontāžas
vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Nekad neatstājiet ierīci bez
uzraudzības, kamēr tā ir pievienota elektrotīklam.
• Pārliecinieties, vai strāvas vadu nevar sabojāt mēbeles u.c. asas
malas vai karstums.
• Pārliecinieties, vai strāvas vads nav saspiests.
• Lai izvairītos no jebkādiem riskiem, neveiciet ierīces modifikācijas.
Remonts ir jāveic Zepter pilnvarotajam servisa centra speciālistiem.
• Lai izvilktu strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, vienmēr
velciet aiz kontaktdakšas un nekad aiz strāvas vada.
• Pēc katras lietošanas reizes, atvienojiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas, kā arī tad, ja:
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- ierīce ir bojāta,
- neizmantojat ierīci,
- pirms ierīces tīrīšanas,
- pērkona negaisa laikā.
BRĪDINĀJUMS! Ievainojuma risks
• Stikla trauku drīkst uzstādīt tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.
• Ierīci drīkst ieslēgt tikai tad, ja stikla trauks nav bojāts, ir pareizi
uzstādīts un aizvērts.
• Nelieciet galda piederumus stikla traukā, kamēr ierīce darbojas vai
joprojām ir pievienota pie elektrotīkla.
• Pirms stikla trauka noņemšanas no motora pamatnes, pārliecinieties,
vai blenderis ir izslēgts (strāvas kontaktdakšai ir jābūt atvienotai).
Apdegumu risks
BRĪDINĀJUMS! Karsta virsma
• Ierīces darbošanās laikā un arī kādu laiku pēc lietošanas ierīces,
virsma ir karsta. Nepieskarieties virsmām, kas apzīmētas ar karstās
virsmas brīdinājuma simbolu.
• Pagatavojot vai sajaucot karstas sastāvdaļas, pārliecinieties, ka stikla
trauks ir aizvērts ar vāku.
• Pirms tīrīšanas vai uzglabāšanas, ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.
• Ņemiet stikla trauku aiz roktura vai izmantojiet virtuves cimdus.
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UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks
			Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus.
• Nekad nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām (piemēram, uz virtuves
plīts) vai siltuma un liesmas avotiem.
• Nepārslogojiet ierīci. Ja motors pēkšņi sāk darboties lēnāk, vai jūs
pamanāt smaku, kas rodas motora pārslodzes dēļ, izslēdziet ierīci un
uzmanīgi noņemiet daļu no trauka satura. Pēc tam atkārtoti ieslēdziet
ierīci un turpiniet gatavot.
• Nepārsniedziet maksimālo trauka satura daudzumu, kas norādīts
uz stikla trauka: 1,4 l karstajām sastāvdaļām, 1,75 l aukstajām
sastāvdaļām.
 RĪDINĀJUMS! Neskatoties uz maksimālo satura daudzumu ievērošanu,
B
lielie ātrumi var izraisīt satura izplūdi caur trauka snīpi.
• Neizmantojiet tukšu ierīci.
• Nekad nepārvietojiet ieslēgtu ierīci.
• Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās darbošanās laikā.
• Neizmantojiet stikla trauka tīrīšanai ķīmiskos atkaļķotājus vai kafijas
automātu atkaļķošanas līdzekļus. Pretējā gadījumā, var sabojāt
ierīces uzsildīšanas plīts virsmu.
• Nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par -10 °C vai
augstāka par
+ 40°C.
• Nepiepildiet stikla trauku ar aukstu, ledainu vai karstu ūdeni, jo
temperatūras starpības dēļ, tas var sabojāties.
• UZMANĪBU! Stikla trauks ir smags.
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3. Pagatavošanas līdzekļi
1 Dozēšanas trauciņš ar tilpuma indikatoru (līdz 100 ml)
2 Vāks ar uzpildes atveri (droša aizvēršana)
3 Stikla trauks ar 1,75 l tilpumu (aukstās pārtikas tilpums); ar 1,40 l tilpumu
(siltās pārtikas tilpums)
4 Noņemami asmeņi (4 nerūsējošā tērauda asmeņi)
5 Uzsildīšanas plīts ar pretpiedegšanas pārklājumu
6 ON / OFF slēdzis
7 Barošanas bloks ar LED vadības taustiņiem
 otācijas regulators un vadības poga ar displeju un LED gaismu: laika,
8 R
temperatūras un sajaukšanas ātruma rādītāji
9 Elektrības vada ieliekuma vieta
10 Neslīdošās kājiņas
Padomi lietotājam
• Saglabājiet oriģinālo iepakojumu ierīces uzglabāšanai, ja nelietosiet to ilgāku
laiku.
• Pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts.
• Pārbaudiet ierīces komplektāciju un iespējamos transportēšanas bojājumus.
• Uzmanīgi izņemiet ierīci un piederumus no iepakojuma.
Komplektā ietilpst
7 Barošanas bloks
3 Stikla trauks
11 Trauks tvaika pagatavošanai
12 Plastmasas skrāpis stikla traukam
13 Silikona skrāpis mērtraukam
14 Tīrīšanas suka
15 Lietotāja rokasgrāmata
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12

13

14

11

A Biezās zupas
B Šķidrās zupas
C Mērces
D Manuālais režīms
E Tvaika pagatavošanas režīms
F Ledus smalcināšanas funkcija
G Tīrīšanas programma
H START / STOP poga
I PULSE / MODE poga
J Laika rādītājs
K Temperatūras rādītājs
L SET poga
M Ātruma rādītājs

A

B

C

D

E

F

H

G

I

J

M

K

L

A
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J

Time display

B Delicate soups

K

Temperature display

C Sauces

L

SET button

Thick and/or chunky soups

4. Ekspluatācija
4.1 Pirms pirmās lietošanas reizes
1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un noņemiet visu iepakošanas
materiālu.
2. Rūpīgi notīriet stikla trauku (skat. sadaļu “Tīrīšana un kopšana”).
3. Pirms ierīces montāžas, pārliecinieties, ka visas detaļas - īpaši stikla
trauka apakšējā daļa - ir pilnībā nožuvušas.
4. Pēc montāžas, piepildiet stikla trauku ar 0,5 l ūdens un uzkarsējiet to
3 minūtes. Var veidoties dūmi vai viegla smaka, kas šajā lietošanas
posmā ir pilnīgi normāli.
4.1.1. Kā samontēt blenderi
				1. Novietojiet vāku uz stikla trauka un nostipriniet, nospiežot to uz leju.
2. Ievietojiet dozēšanas trauciņu vāka uzpildīšanas atverē.
 ZMANĪBU! Pirms ierīces iedarbināšanas, vienmēr pārliecinieties, vai vāks un
U
dozēšanas trauciņš ir pareizi piestiprināti.
Kamēr ierīce uzsildās, karstie tvaiki var izplūst caur dozēšanas
trauciņu. Tas ir normāli, tāpēc ar dozēšanas trauciņu jārīkojas
uzmanīgi.
Esiet uzmanīgi, piepildot blenderi ar karsto šķidrumu, jo tvaiks var
pēkšņi izplūst no ierīces.
Nenoņemiet vāku, kamēr vārās ūdens.
3. Novietojot stikla trauku uz motora bloka, pievērsiet uzmanību
bloķēšanas mehānismam.
UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks
				Uzmanīgi novietojiet stikla trauku uz motora bloka.
Gadījumā, ja tas nav pareizi novietots, pastāv risks, ka bloķēšanas
mehānisma savienojošais elements sabojāsies un ierīce vairs
nedarbosies.
4.1.2. Kā izjaukt blenderi
1. Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, lai izslēgtu ierīci.
2.Izņemiet stikla trauku no motora bloka, uzmanīgi pagriežot to.
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BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks
Ja stikla trauks ir piepildīts ar karstu saturu, esiet īpaši uzmanīgi,
noņemot to no motora bloka.
3. Noņemiet vāku no stikla trauka, stingri turot to aiz roktura un ar otru
roku noņemot vāku.
4. Izņemiet dozēšanas trauciņu no vāka.
4.2. Pirmā lietošana
1. Pēc stikla trauka uzstādīšanas, pievienojiet blenderi elektrotīklam.
2. Piepildiet stikla trauku ar sasmalcināmām sastāvdaļām un t vēlamo
šķidruma daudzumu, aizveriet vāku un ievietojiet vākā dozēšanas trauciņu.
3. Displejs tiks aktivizēts, nospiežot ON / OFF
6 .pogu. Tas ļauj izvēlēties
vēlamo programmu ar rotācijas regulatora palīdzību (pozīcijas +/-).
4. Izvēlētā programma tiks apzīmēta ar līniju zem programmas simbola.
5. Nospiediet START / STOP pogu H , lai sāktu un / vai apturētu izvēlēto
programmu.
6. Automātisko programmu secību laikā, maisīšanas procesu var aktivizēt
manuāli, jebkurā laikā nospiežot pogu I PULSE / MODE (sk. Manuālais
režīms).
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4.3. Automātiskās ēdienu pagatavošanas programmas A / B / C
Temperatūra, ilgums un sajaukšanas ātrums ēdienu pagatavošanas
programmās ir iestatīti automātiski.
Programma

Temperatūra

Pagatavošanas
ilgums (min.)

Sajaukšanas
ātrums

Siltuma
saglabāšanas
programma

A Bieza zupa 100 °C

30

Zem

Jā, 20 min. bez
maisīšanas

B Šķidra
zupa

100 °C

30

C Mērces

80 °C

Sajaucet 6-8
reizes
Vidējs
Sajauciet līdz
pat 20 reizēm
20

Augsts

Jā, 20 min.
maisot 1 reizi
Nē

Sajauciet līdz
40 reizēm

• Programmu var pārtraukt un / vai turpināt jebkurā laikā, izmantojot
START / STOP pogu H .
• Programmas darbošanās laikā, jūs varat pievienot citas sastāvdaļas,
noņemot dozēšanas trauciņu un pievienojot sastāvdaļas caur atveri.
• Ja nejauši ir atvērts vāks ar drošības slēdzi, programma tiks
automātiski pārtraukta, un displejā mirgos brīdinājums CLOSE,
pieprasot, lai vāks tiktu pareizi aizslēgts.
• Pēc A un B programmu pabeigšanas, siltuma saglabāšanas
programma tiks aktivizēta automātiski.
• Vārīšanas programmas beigās, atskanēs 5 signāli un displejā
parādīsies 20 min. siltuma saglabāšanas programma, kā arī
pašreizējā ēdiena temperatūra.
• Gadījumā, ja 10 minūšu laikā pēc programmu pabeigšanas nav
izvēlēta neviena cita programma, ierīce automātiski izslēdzas.
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4.4. M programma - manuālais režīms (D)
Temperatūras, ilguma un sajaukšanas ātruma manuālā iestatīšana
Laika iestatīšana no 1 līdz 60 minūtēm.
Ātruma iestatījums no 7.000-20.000 (4 soļos): 7.000, 10.000, 15.000 un 20.000
(displejs nerāda apgriezienu skaitu).
Temperatūras iestatījums 3 soļos: OFF, 80 un 100 grādi (displejs nerāda
temperatūru).
1. “M” (manuālais režīms: Izvēlieties D pozīciju, izmantojot vadības
pogu;
iedegsies SET poga L ; nospiediet SET pogu.
2. Mirgos laika rādītāja cipari; izmantojiet vadības pogu, lai izvēlētos
laiku; spiežot vadības pogu laiks tiek palielināts / samazināts;
nospiediet SET pogu.
3. Mirgos ātruma rādītāja cipari; izmantojiet vadības pogu, lai iestatītu
ātrumu;
nospiediet SET pogu.
4. Mirgos temperatūras rādītāja cipari; izmantojiet vadības pogu,
lai iestatītu temperatūru; nospiediet SET pogu. Izvelieties “sākt” vai
“labot”.
5. Programmas režīmu mainīšanas funkcija atkal ir aktīva; vēlreiz
nospiediet SET pogu; turpiniet manuālos iestatījumus kā aprakstīts
iepriekš.
6. Nospiediet START / STOP pogu H ; blenderis ieslēdzas un apstājas,
tiklīdz iestatītais laiks ir beidzies. Vēlreiz nospiediet START / STOP
pogu, ja vēlaties pārtraukt procesu.
7. Ēdiena pagatavošanas process apstājas, kad atskan 5 skaņas signāli
un automātiski pārslēdzas uz siltuma saglabāšanas režīmu (20
minūtes).
PIEZĪMES:
Lietojot manuālo režīmu, intervāls starp sajaukšanu un pagatavošanu ir
jāizvēlas atbilstoši TEMP iestatījumam (jo augstāka temperatūra, jo biežāk
ēdiens jāsamaisa / jāsajauc. Pretējā gadījumā ēdiens piedegs).
Faktiskais ātrums netiks uzrādīts displejā, kamēr ierīce nav sākusi sajaukšanas
procesu; displejs rādīs 1000 soļu ātrumu; ja ātrums mainās, displejs, atkarībā no
ierīces darbošanās ātruma, attiecīgi mainīs rādījumus.
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4.4.1. Kā sajaukt auksto ēdienu manuālajā režīmā
1. Novietojiet blenderi uz stabilas, līdzenas virsmas.
2. Sāciet ar šķidro sastāvdaļu iepildīšanu stikla traukā un tad
pievienojiet atlikušās sastāvdaļas. Tādējādi sastāvdaļas tiks sajaukti
vienmērīgāk.
3. Novietojiet stikla trauku uz motora bloka un pievienojiet ierīci
elektrotīklam.
4. Aizveriet stikla trauku ar vāku.
PIEZĪME: Sajaukšanas procesā var pievienot citas sastāvdaļas. Lai to
izdarītu, paceliet dozēšanas trauciņu un ielieciet sastāvdaļas caur
atveri. Pirms sajaukšanas, atveriet dozēšanas trauciņu.
5. Lai aktivizētu displeju, ieslēdziet ierīci ar ON/OFF;

6 pozīcija.
6. Izmantojiet vadības pogu, lai izvēlētos programmu M .
Iestatiet ātrumu un izmantojiet PULSE / MODE pogu, lai izvēlētos
impulsu režīmu, līdz ir sasniegta vēlamā konsistence.
7. Pēc blendera lietošanas, izslēdziet ierīci, atvienojot to no elektrotīkla,
un izbaudiet maltīti.
PIEZĪMES:
Pagatavojot aukstās sastāvdaļas, stikla trauku var piepildīt līdz 1,75 l atzīmei.
Stikla traukā nedrīkst uzglabāt pārtiku vai šķidrumus. Pēc katras lietošanas
reizes, iztukšojiet un notīriet stikla trauku.

UZMANĪBU! Nepārslogojiet blenderi. Ja motors darbojas pārāk lēni,
nekavējoties izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Uzmanīgi izņemiet daļu no satura un turpiniet gatavot.
Lai izvairītos no ierīces pārslodzes manuālajā režīmā, maks. sajaukšanas laiks
nedrīkst pārsniegt 30 sekundes.
4.5. Tvaika pagatavošanas režīms E
1. Piepildiet stikla trauku ar apm. 500 ml ūdens nedaudz zem tilpuma
līnijas.
2. Izvēlieties E programmu, izmantojot rotācijas regulatoru.
3. Uz displeja parādās SET poga L ; nospiediet SET pogu un
izmantojiet rotācijas regulatora pogu, lai izvēlētos vēlamo
pagatavošanas laiku (1-40 min). Apstipriniet izvēli, vēlreiz nospiežot
taustiņu SET. Papildu iestatījumus nevar mainīt.
4. Sāciet programmu, nospiežot START / STOP pogu. Uzsildiet šķidrumu
līdz apmēram 100 °C.
17

 RĪDINĀJUMS! Pārāk maz ūdens var izraisīt tvaika iztvaikošanu
B
caur trauka snīpi. Tādēļ ir obligāti jāievēro minimālais piepildīšanas
daudzums -vismaz 350 ml ūdens 40 min pagatavošanas laikam.
UZMANĪBU! Ievērojiet pagatavošanas pakāpi. Tvaika pagatavošanas
programmas beigās siltuma saglabāšanas programma automātiski
tiks aktivizēta vēl 20 minūtes.

4.6. Ledus sasmalcināšana F
1. Piepildiet stikla trauku ar ledus gabaliņiem.
2. Izvēlieties F programmu un nospiediet START / STOP pogu H , lai
sāktu programmu.
3. Ledus kubiņi tiek sasmalcināti 1 min laikā, kas ir ātrākais sajaukšanas
ātrums.
4. Atkarībā no jūsu gaumes, varat izmantot manuālās sajaukšanas
funkciju smūtija pagatavošanai.
 UZMANĪBU! F programmā blenderis darbojas ar pilnu jaudu.
Neatstājiet ierīci bez uzraudzības programmas darbošanās laikā.
4.7. PULSE / MODE manuālā sajaukšana
• Šo funkciju var aktivizēt jebkurā laikā, nospiežot PULSE / MODE pogu
I - ne tikai tvaika pagatavošanas režīmā.
• Jūs varat kontrolēt sajaukšanas procesu, kā arī pārtikas konsistenci
atkarībā no tā, cik ilgi jūs nospiežat un turat šo pogu. Izvairieties no
motora pārslodzes, ja ēdiens vēl nav nogatavojies/ ciets, neturiet
pogu pārāk ilgi. Atkārtojiet šo darbību biežāk. Ja ēdiens vēl nav
pietiekami gatavs, sajauciet to tikai pēc atkārtotas vārīšanas.
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PIEZĪMES:
Lai izvairītos no ierīces pārslodzes manuālajā režīmā, maks. sajaukšanas laiks ir
30 sekundes.
Lai pasargātu motora no pārkaršanas, manuālais sajaukšanas režīms
automātiski tiks pārtraukts pēc 30 sekundēm. Lūdzu, atvienojiet ierīci no
elektrotīkla un ļaujiet tam pilnībā atdzist, pirms to atkal ieslēdzat.
Ņemiet vērā, ka manuālo sajaukšanas funkciju nevar aktivizēt sildīšanas
procesa laikā. Ierīces konstrukcijas dēļ, vienlaicīgi nav iespējams samaisīt un
sildīt ēdienu.
Ierīce ir aprīkota ar siltuma saglabāšanas funkciju. Tā paliek aktīva vēl
20 minūtes pēc programmu A / B / D + E ; pabeigšanas; ēdiena
temperatūra ir 80 °C.
Displejā tiek rādīta temperatūra un atlikušais siltuma saglabāšanas laiks. B
programma ir vienīgā programma, kurā ierīce darbojas siltuma saglabāšanas
intervālu laikā.
Ierīce darbojas tikai ar pareizi aizvērtu stikla trauku. Maisīšanas process tiks
nekavējoties pārtraukts brīdī , kad vāks tiks pacelts.
Blenderis ir aprīkots ar elektronisku temperatūras kontroli. Pagatavošanas
procesa laikā, uzsildīšanas temperatūra var gan palielināties, gan
samazināties.
Visu ēdienu paliekas, kas ir pielipušas pie stikla trauka sieniņām, ir jānoņem
pagatavošanas procesa laikā, izmantojot plastmasas skrāpi 12 .
UZMANĪBU:
Pagatavojot vai sajaucot karstas sastāvdaļas, ļoti svarīgi ir pārbaudīt,
lai vāks un dozēšanas trauciņš būtu aizvērti. Maisīšanas procesa
laikā, stikla traukā nedrīkst ievietot nevienu piederumu, izņemot
iekļauto plastmasas skrāpi 12 , Kontakts ar rotējošo nazi var izraisīt
nopietnus bojājumus un ievainojumus. Lietojiet silikona skrāpi 13 tikai
pēc stikla trauka noņemšanas no motora pamatnes.
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5.Tīrīšana un apkope
BĪSTAMI!
Elektriskās strāvas trieciena risks!
				
Pieskarties atkailinātiem vadiem vai detaļām ir bīstami dzīvībai! Tādēļ
nepieciešams ievērot sekojošus drošības norādījumus:
• Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no strāvas.
• Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
BRĪDINĀJUMS!
				Nepieskarieties karstajām ierīces daļām! Apdegumu risks!
				Ierīces daļas var būt karstas un izraisīt apdegumus pat pēc ierīces
izslēgšanas. Tāpēc ir svarīgi, lai pirms tīrīšanas ierīce pilnībā atdziest.
UZMANĪBU!
Lai izvairītos no bojājumiem un ievainojumiem, kas rodas nepareizas lietošanas
dēļ, nepieciešams ievērot sekojošus drošības norādījumus:
• Lai izvairītos no ēdienu palieku izžūšanas uz stikla trauka sieniņām,
ierīce ir jātīra pirms pirmās lietošanas reizes un arī pēc katras
turpmākās lietošanas.
• Stikla traukā nedrīkst uzglabāt pārtiku vai šķidrumus.
• Aizsargājiet ierīci no putekļiem un netīrumiem.
• Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
• Motora bloku drīkst tīrīt tikai ar nedaudz mitru drānu vai sūkli.
Noslaucīt drīkst ar mīkstu drānu.
5.1 Manuāla tīrīšana
1. Pavelciet stikla trauku uz augšu, lai noņemtu to no motora bloka.
2. Piepildiet stikla trauku ar karstu ūdeni, pievienojiet nedaudz mazgāšanas
līdzeki un izmazgājiet to.
UZMANĪBU:
Nažu asmeņi ir ļoti asi. Tīriet tos uzmanīgi.
Lai izvairītos no sildelementu bojājumiem, neievietojiet stikla trauku
ūdenī.
3. Izmazgājiet vāku un dozēšanas trauciņu karstā ūdenī ar nelielu mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
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4. Izskalojiet visas detaļas (izņemot motora pamatni ar strāvas vadu,
kontaktdakšu un stikla trauka savienotāju) ar tīru ūdeni un ļaujiet tām kārtīgi
nožūt.
5.2. Automātiskā tīrīšanas programma G
1. Piepildiet stikla trauku ar 0,5 l silta ūdens, pievienojiet nedaudz mazgāšanas
līdzekli un aizveriet vāku, ieskaitot dozēšanas trauciņu.
2. Pievienojiet stikla trauku motora blokam un savienojiet ierīci ar elektrotīklu.
3. Lai aktivizētu displeju, ieslēdziet ierīci ar ON / OFF
ON/OFF;

pogu 6 .

4. Izmantojiet rotācijas regulatoru, lai izvēlētos automātisko tīrīšanas
programmu G .
5. Izmantojiet START/STOP pogu H , lai aktivizētu tīrīšanas programmu.
6. Sajauciet ierīcē tīrīšanas līdzekli un uzsildiet to līdz apm. 90 °C.
7. Atlikušo 3 minūšu laikā, ierīce sajauks tīrīšanas līdzekli ar īsiem
pārtraukumiem. Tādējādi pārtikas atliekas, kas atrodas zem naža, tiks
notīrītas.
8. Pēc programmas pabeigšanas, nepieciešamības gadījumā, atvienojiet ierīci
no elektrotīkla un turpiniet manuālo tīrīšanu.
9. Visām daļām jābūt kārtīgi nožuvušām. Pārliecinieties, ka vāka aizslēgs ir
sauss un pareizi novietots.
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6.Tehniskie dati
Produkta nosaukums

Artmix pārtikas blenderis ar automātiskās
pagatavošanas funkciju

Produkta kods

BL-001

Spriegums

220-240V~, 50-60Hz

Aizsardzības klase

1. klase

Jauda
- Pagatavošanas funkcija 1000 W
- Blenderis

500 W

Apgriezienu skaits

19000

Ātrums

7000; 10 000; 15 000; 20 000

(manuālais režīms)
Temperatūra
(manuālais režīms)

ВЫКЛ; 80 °C; 100 °C

Taimeris

1-60 min.

(manuālais režīms)
Izcelsmes valsts

Ķīna

Dizains

Vācija

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas ierīcē un tās
piederumos.
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7. Problēmu novēršana
BĪSTAMI! Nekad nemēģiniet paši labot ierīci. Vienmēr izņemiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas brīdī, kad konstatējiet bojājumus.
Bojājums

Iemesls

Labošana

Ierīce nedarbojas

1. Stikla trauks nav
pareizi novietots uz
motora bloka.

1. Nospiediet stikla trauku uz
leju.

2. Vāks nav pareizi
piestiprināts.
3. Stikla traukā nav
pietiekami daudz
šķidruma.
Ierīce apstājās
programmas
vidū (darbošanās
laikā)

Pēc cikla beigām,
sastāvdaļas
ir pārāk lielas
(sastāvdaļas nav
labi sajauktas).

1. Vāks nav aizvērts.

2. Vāks ir pareizi jāpiestiprina
pie stikla trauka.
3. Pievienojiet vairāk šķidruma.

1. Piestipriniet vāku pie stikla
trauka.

2. Šķidruma līmenis ir
pārāk zems iztvaicēšanas 2. Pievienojiet šķidrumu caur
dēļ.
uzpildes atveri un atkārtoti
ieslēdziet ierīci ar START /
3. Šķidrums pārsniedza
STOP pogu.
maksimālo piepildījuma
līmeni.

3. Izlejiet nedaudz šķidruma.

4. Trauks ir atvienojies no
pamatnes

4. Nospiediet trauku uz
leju un process turpināsies
nekavējoties.

1. Traukā ir ievietoti pārāk
lieli gabali.

1. Vēlreiz ieslēdziet
sajaukšanas funkciju.

2. Ir izvēlēta nepareiza
programma.

2. Pamēģiniet citu
programmu.

3. Jūs pievienojiet pārāk
maz ūdens.

3. Pievienojiet ūdeni.

Sastāvdaļas nav 1. Pārtikas gabali ir pārāk
labi pagatavotas. lieli.
2. Ir izvēlēta nepareiza
programma.
3. Pārāk daudz ūdens vai
pārtikas.
4. Daži pārtikas produkti
ir jāpagatavo ilgāk.

1. Sagrieziet sastāvdaļas
mazākos gabalos.
2. Izvēlieties citu programmu.
3. Mēģiniet vēlreiz ar mazāku
ūdens daudzumu.
4. Izvēlieties sildīšanas
funkciju, līdz ēdiens ir pilnībā
pagatavots.
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Zupa nav
karsta un
pagatavošanas
cikls ir pārtraukts

1. Traukā bija pārāk
daudz karstā šķidruma.
Ierīces sajaukšanas
rezultātā zupa sasniedz
augšējo pārplūdes
radītāju.

Sastāvdaļas ir
piedegušas un
pielipušas pie
apakšas

1. Pārāk daudz cukura vai 1. Pievienojiet attiecīgo cukura
cietes.
vai cietes daudzumu.
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2. Pārāk daudz pārtikas
un pārāk maz šķidruma.

1. Izlejiet nelielu šķidruma
daudzumu no trauka un
izvēlieties sildīšanas funkciju.

2. Pamēģiniet vēlreiz ar citu
šķidruma daudzumu.

8.Atbilstības deklarācija
Blenderis atbilst spēkā esošajām Eiropas 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.

9. Informācija par atkritumu utilizāciju
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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10.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 remontēt vai nomainīt tās detaļas, kurām ir
pierādīt 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
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elektrotīkla drošības datus, kas norādīti uz ierīces korpusa
• Bojājumus, kas radušies nepiederošu personu iejaukšanās dēļ,
un jebkuras citas rezerves daļas izmantošanas dēļ, kas nebija
iekļautas sākotnējā komplektā, un kuras mazumtirgotājs nenoradīja
pārdošanas / pirkšanas līgumā.
 ī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar
Š
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, 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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