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SYMBOLER
Varning

Iakttag försiktighet

Vidrör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och redskap
utanför behållaren

Mixa med locket och mittlocket på plats

Risk för elektrisk stöt

Läs och förstå bruksanvisningen

Hög temperatur vid blandning av varma vätskor

Sänk inte ned i vätska

FÖR INTE IN objekt i behållaren när mixern används

l /O

På/av

Koppla ur mixern när den inte används, före rengöring, vid byte av tillbehör eller när du ska vidröra delar som är rörliga när mixern används

Å T E R V I N N I N G S I N F O R M AT I O N
Produkten har levererats från en miljömedveten tillverkare.
Produkten kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön om den kasseras på platser (soptippar) som inte är lämpliga
enligt lagstiftningen.
Den överkryssade symbolen med soptunna på hjul inns på produkten för att uppmuntra dig att alltid lämna saker till återvinning
när det är möjligt.
Ta ansvar för miljön och återvinn produkten via en återvinningscentral när den inte längre ska användas.
Vita-Mix® Corporation
Commercial Division
8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 USA

Besök vitamix.com för att se hela utbudet av
Vitamix-produkter.

Tfn. (USA och Kanada): 1-800-437-4654
Tfn. (internationellt): 1-440-782-2450
Teknisk support: 1-800-886-5235 E-post: commercial@vitamix.com
commercialts@vitamix.com

VIKTIGA

A N V I S N I N G A R F Ö R S Ä K E R A N VÄ N D N I N G

VARNING
För att undvika personskada.
Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder apparaten. Grundläggande säkerhetsföreskrifter måste
följas, inklusive de som följer nedan.

VARNING
Risk för elektrisk stöt.
Får ENDAST användas med jordat uttag.
TA INTE BORT jordningen.
ANVÄND INTE en adapter.
ANVÄND INTE förlängningssladd.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.
LÄS ALLA ANVISNINGAR, SÄKERHETS- OCH VARNINGSMEDDELANDEN
INNAN DU ANVÄNDER MIXERN.
1.

Läs alla anvisningar.

2.

Noggrann uppsikt krävs när en apparat används av, eller i närheten av, barn eller
funktionshindrade personer.

3.

Denna mixer är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte
övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person
som ansvarar för deras säkerhet.

4.

Placera inte mixerns bas i vatten eller annan vätska då detta skapar risk för
elektrisk stöt.

5.

Dra ut elsladden ur eluttaget när den inte används, när delar sätts fast eller tas av
samt före rengöring.

6.

Undvik kontakt med rörliga delar.

7.

Använd INTE en apparat vars sladd eller stickkontakt är skadad, eller en apparat som
fungerar felaktigt eller har tappats/skadats på något sätt. Kontakta din återförsäljare
eller leverantör direkt för att undersöka, reparera eller justera elektroniken eller
mekaniken.

8.

Ändringar och modiieringar av några av mixerenhetens delar eller komponenter,
inklusive användning av delar, komponenter eller tillbehör som inte är genuina delar
godkända av Vitamix, kan orsaka brand, elektrisk stöt eller personskada.

9.

Användning av tillbehör som inte uttryckligen har godkänts eller säljs av Vitamix för
bruk med denna mixer, inklusive konserveringsburkar, kan orsaka brand, elektrisk stöt
eller kroppsskada.

18.

Lämna INTE kvar främmande föremål, till exempel skedar, knivar eller mittlocket i
någon av behållarna eftersom detta kan skada knivarna och andra komponenter när
apparaten startas och leda till personskada.

19.

Försök aldrig att använda mixern med skadade knivar.

20. Locket och mittlocket MÅSTE sitta fast ordentligt under mixning. Mittlocket ska
endast avlägsnas när du tillsätter ingredienser och vid användning av plaststaven.
21.

När du gör jordnötssmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än
en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i behållaren. Bearbetning under
långa perioder kan leda till farlig överhettning.

22.

VARNING: Vid bearbetning av varma vätskor:
•

måste spärrlocket i två delar sitta fast ordentligt. På så sätt kan ånga försvinna
ut naturligt och locket faller inte av när apparaten sätts på.

•

Börja inte på HÖG hastighet när varma vätskor körs. Börja alltid köra varma
vätskor på LÅG hastighet, och byt sedan till HÖG hastighet när apparaten
är igång.

•

Var försiktig med varma vätskor. Vätska kan spruta ut från under mittlocket och
ånga kan orsaka skållning.

•

Bearbeta inte varma ingredienser med Vitamix-locket som saknar spärr.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!
De anvisningar som inns i användar- och skötselmanualen kan inte

10.

Om din apparat är utrustad med ett ställbart hastighetsreglage bör du alltid börja på
den lägsta inställningen.

täcka alla potentiella tillstånd eller situationer som kan inträfa.

11.

Använd INTE apparaten för andra ändamål än de avsedda.

av apparater.

12.

Maximal fyllning är lika med det antal liter (uns) som står på tillbringaren,
t.ex. 2,0 l /64 uns, 1,4 l /48 uns och avsevärt mindre om blandningen är tjock.

13.

Använd INTE utomhus.

14.

Låt INTE sladden hänga över kanten på bänken eller arbetsytan eller komma i kontakt
med varma ytor, inklusive spisen.

15.

Se till att inte hålla händer eller redskap i tillbringaren medan du mixar för att minska
risken för svåra personskador eller skador på mixern. Plaststaven kan användas under
pågående mixning i tillbringaren. En gummiskrapa eller spatel får användas, dock
endast när mixern är avstängd. Lämna inte kvar plaststavar, gummiskrapor eller andra
redskap i tillbringaren när apparaten körs eller när motorn står still.

16.

Knivarna är vassa. Var försiktig vid rengöring av tillbringaren för att undvika
personskador.

17.

För att minska risken för personskada ska du aldrig placera knivanordningen på
basstationen när den inte är monterad på tillbringaren.

14

Använd sunt förnuft och var försiktig vid användning och skötsel

VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING
Lämna inte din Vitamix-mixer utan uppsikt vid drift.
Alla reparationer, all service och ersättning av delar måste utföras av
Vitamix eller av en auktoriserad servicerepresentant.
OBS! UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH DE VIKTIGA ANVISNINGARNA
FÖR SÄKER ANVÄNDNING UTGÖR FELAKTIG ANVÄNDNING AV DIN
VITAMIX-MIXER, VILKET KAN OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN OCH
INNEBÄRA RISK FÖR ALLVARLIG PERSONSKADA.

F Ö R E TA G S G A R A N T I
Underhåll av din Vitamix®-mixer

För att Vitamix®-produkten ska hålla och fungera så länge och så bra som möjligt är det
viktigt att du följer några enkla underhållstips:
Kontrollera drivhylsan med jämna mellanrum för att se om den är sliten eller
trasig, har fått sprickor eller hack i hylsan. Om du upptäcker en skada byter du ut
drivhylsan mot den extra som kom med mixern. Kontakta Vita-Mix® Corporation
(hädanefter ”Vitamix”) på 1 800 437 4654 om du vill köpa reservdrivhylsor. Kunder
utanför USA kan kontakta närmaste auktoriserade leverantör av Vitamix, ringa
till Vitamix internationella avdelning på +1-440-782-2450 eller skicka e-post till
commercial@vitamix.com (USA och Kanada) eller international@vitamix.com
(utanför USA och Kanada) för att få hjälp.
2. Vrid på knivhållaren för hand för att vara säker på att den snurrar obehindrat men
inte snurrar alltför fritt. Om kniven hindras eller snurrar för fritt, kontakta Vitamix om
garantiinformation eller närmaste leverantör.
3. Kör aldrig apparaten utan att centreringsplattan sitter ordentligt på basen och ta
aldrig bort tillbringaren från basen innan knivarna står stilla.
Begränsad garanti – (såvida inget annat anges i kontraktet)
Vita-Mix® Corporation (hädanefter ”Vitamix”) garanterar slutanvändaren (”Köparen”)
att dess kommersiella Vitamix-mixrar (bestående av basstation, tillbringare med lock,
hädanefter tillsammans kallade ”utrustningen”) inte kommer att ha några material- eller
tillverkningsfel under utrustningens garantiperiod enligt beskrivningen häri och under
förhållanden som framlägges nedan. Ett inköpsbevis krävs.
Följande utgör köparens enda rätt till kompensation och beskriver Vitamix enda
garantiåtagande.
Ingen anställd på Vitamix eller någon annan person har tillstånd att utfärda någon extra
garanti utöver följande garantier eller att ändra dessa.
Följande omfattas av garantin
A. Garanti för basstation (vilket omfattar kontrollpanel och pekplatta)
Till slutanvändaren lämnar Vitamix följande garanti:
• Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel inom
trettio (30) dagar från inköpsdatum, kommer Vitamix att ersätta basstationen med
en ny basstation.
• Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel efter
trettio (30) dagar från inköpsdatum, men inom ett (1) år från inköpsdatum, påtar
sig Vitamix alla kostnader för reservdelar och arbete som behövs för att reparera
basstationen.
• Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel efter
det första året, men inom tre (3) år från inköpsdatum, påtar sig Vitamix alla kostnader
för reservdelar som behövs för att reparera basstationen.
B. Garanti för tillbringare, lock, mittlock, centreringsplatta, knivanordning, drivhylsa
och ljuddämpningskåpa (om sådan ingår). Till slutanvändaren garanterar Vitamix
att om en ljuddämpningskåpa, tillbringare, lock, knivanordning eller drivhylsa inte
fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel inom ett (1) år från inköpsdatum,
påtar sig Vitamix alla kostnader för reservdelar och arbete som behövs för att
reparera komponenten.
Vitamix enda åtagande enligt dessa garantier är att reparera eller byta ut den
garantiförsäkrade delen eller delarna enligt Vitamix eget gottinnande.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG DET BASERAS PÅ KONTRAKT,
SKADESTÅND, GARANTI, OTILLÅTEN HANDLING (INKLUSIVE OAKTSAM), STRIKTA
SKYLDIGHETER ELLER ANNAT, KOMMER VITAMIX ATT VARA ANSVARIG FÖR
NÅGON SOM HELST SÄRSKILD, INDIREKT, OAVSIKTLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADA,
INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN ÄR KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE OCH
KUNDEN OCH VITAMIX FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA
ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
FÖRESKRIVNA ELLER ANNAT, INKLUSIVE ALL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR
LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL, SAMT ATT, UTAN BEGRÄNSNING AV DET
FÖREGÅENDE, KUNDEN OCH VITAMIX HÄRMED UTTRYCKLIGEN UTESLUTER, SÅ
LÅNGT LAGEN TILLÅTER, TILLÄMPNING AV ALL LAGSTIFTNING OM KÖP AV VAROR
OCH FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTION OM KONTRAKT FÖR INTERNATIONELLA
KÖP AV VAROR, DÄR DET ÄR TILLÄMPLIGT.
I en del jurisdiktioner tillåts inte att underförstådda garantier eller särskilda, oavsiktliga
skador eller följdskador begränsas.
Följande omfattas ej av garantin (garantiundantag)
Denna garanti omfattar inte reparationer som behövs på grund av:
A.
normalt slitage,
B.
missbruk, felaktigt bruk, oaktsamt bruk,
1.

C.

ändring av utrustningen inklusive, men inte begränsat till basstationen,
tillbringaren, locket eller ljuddämpningskåpan.
D.
exponering för extrema förhållanden eller
E.
om någon del av mixern inte har monterats korrekt, inklusive men inte begränsat
till dåligt utfört yrkesarbete, underlåtenhet att följa medföljande speciikationer
och/eller otillräcklig ventilering av modeller som är ”infällda i arbetsbänken”.
När är garantin tillämplig (täckningsvillkor)?
Garantierna häri gäller endast för den ursprungliga slutanvändaren och kan inte överföras.
För att göra ett garantianspråk krävs ett inköpsbevis.
Alla garantier från Vitamix gäller endast om de tillämpas i enlighet med: a) ägarmanualen
som även inns att tillgå via www.vitamix.com, b) expressgarantin och c) samtliga
underhållsinstruktioner oavsett när dessa tillhandahålls.
Grunder för ogiltigförklarande av garantin
Alla produktgarantier upphävs om:
•
Mixern placeras i en ljuddämpningskåpa som inte tillverkats av Vitamix.
•
Någon utrustningskomponent som täcks av garantin har modiierats, ändrats,
”rekonditionerats” eller reparerats av någon annan än Vitamix, ett auktoriserat
Vitamix-servicecenter eller en auktoriserad Vitamix-leverantör.
•
Någon Vitamix-komponent som täcks av garantin används med en komponent
som inte uttryckligen godkänts skriftligen av Vitamix (t.ex. användning av en
tillbringare från Vitamix med en basstation som inte är från Vitamix och/eller
användning av en basstation från Vitamix med en tillbringare som inte är från
Vitamix) eller
•
någon del av mixern inte har monterats korrekt, inklusive men inte begränsat till
dåligt utfört yrkesarbete, underlåtenhet att följa medföljande speciikationer och/
eller otillräcklig ventilering av modeller som är ”infällda i arbetsbänken”.
Beviljande av garantianspråk och reparationer
Kontaktinformation angående service och reparation som omfattas av garantin. Ifall din
Vitamix blender behöver servas eller repareras, och det täcks av villkoren i denna garanti,
ring Vita-Mix Corporation, ett auktoriserat servicecentrum eller närmaste leverantör för
hjälp med garantin.
•
För utrustning som köpts och som inns i USA och Kanada ska du ringa till Vitamix
företagskundtjänst på: 800-437-4654.
•
För utrustning som köpts utanför USA:s fastland kontaktar du närmaste
auktoriserade Vita-Mix-leverantör, eller ringer till Vita-Mix internationella avdelning
på +1-440-782-2450 eller skickar e-post till international@vitamix.com för att
lokalisera närmaste leverantör.
Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett inköpsbevis för utrustningen. Om det
tekniska supportteamet inte kan avhjälpa problemet på distans, måste utrustningen
skickas till service. Teamet hjälper dig med att antingen hitta närmaste auktoriserade
servicecentrum eller med att ordna för transport av utrustningen tillbaka till Vitamix.
Transport av utrustningen till Vitamix för service
A.
Se till att erhålla ett returauktoriseringsnummer före transport. Returnera samt
skicka ej in utrustning utan att först erhålla ett godkännande från Vitamix.
Under inga omständigheter kommer Vitamix att ansvara för kostnaden
för ej i förväg godkända reparationer. All returnerad utrustning måste ha
returauktoriseringsnumret (”RA”) tydligt angivet på kartongens utsida.
All utrustning som skickas till Vitamix utan föregående auktorisering eller
godkännande kommer att returneras till avsändarens adress ”i beintligt skick”
utan reparation.
B.
Förpacka returnerad produkt ordentligt. Alla delar som skickas till Vitamix måste
skickas i originalförpackning eller annat ändamålsenligt emballage.
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DELAR

OCH FUNKTIONER

1

På/Av-brytare: Tryck upp för att starta (|). Tryck ner för att stänga av (O).

2

Kontrollpanel: Se Kontrollpanel för mer information.

5

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Lock och plaststavar är inte utbytbara mellan olika
modeller, typer och storlekar av behållare.
3

3

Tillbringare med tvådelat lock och kapacitet för 2,0 l:
• Använd alltid locket och mittlocket när apparaten används.
• Använd aldrig mixern utan att locket är ordentligt fastsatt.
• Måttenheterna uns, milliliter och koppar är tydligt markerade.
• För in mittlocket genom locket och fäst det stadigt genom att vrida
medsols.
• Avlägsna mittlocket för att använda plaststaven eller för att tillsätta
ingredienser.

4

Plaststav: Användning av plaststaven bibehåller cirkulationen genom att
förhindra att luftickor bildas under mixning.

5

Tvådelat lock: (lock och mittlock)
Sätt fast locket: Locket måste alltid sitta fast ordentligt vid bearbetning, särskilt
när det gäller varma vätskor som kan orsaka skållning. Använd aldrig mixern
utan att locket är ordentligt fastsatt. Runt hela locket finns en kant som
fungerar som en spärr inuti tillbringarens flikar. Tryck in en sida av kanten
under en flik, och tryck nedåt med handleden över motsatt flik för att få
locket att fastna.

4

1

Ta bort locket: Locket tas bort genom att du placerar händerna runt locket och
trycker med tummarna ovanför en av tillbringarens flikar. Tryck in och lyft av.

2

Ta bort mittlocket: Rotera mittlocket motsols från läget ”låst” till ”olåst” och
lyft av.
6

Elsladd: Mixerns elsladd är försedd med en trestitskontakt (jordad) som
passar i standardvägguttag med plats för tre stit. Sladden ser olika ut i länder
utanför USA.
Adaptrar inns för tvåstiftsuttag. Jordningsspåret på trestiftskontakten eller
elsladden får inte skäras i eller tas bort. Rådgör med en elektriker om du
är osäker på om vägguttaget är jordat via byggnadens ledningar. Om det
inns ett korrekt jordat tvåstiftsvägguttag jordas apparaten genom att fästa
adapterliken i vägguttagets kåpa med hjälp av skruven i mitten på kåpan.

FIGUR A

FIGUR B

K O N T R O L L PA N E L

1.

På/Av-brytare: Tryck upp för att starta (|). Tryck ner för att stänga av (O).

2.

Reglage för Hög/Ställbar: Hög (
hastigheten. Växla till Ställbar (

) är den snabbast tillgängliga
) för att aktivera de ställbara

hastigheterna. Kontrollera att reglaget för Hög/Ställbar alltid är inställt
på Ställbar (

) innan du lyttar På/Av-brytaren till På (|)-läget.
) hastighet.

Starta inte din maskin på Hög (
3.

Ställbart hastighetsreglage: Väljer många hastighetsinställningar. Är endast aktiv när
reglaget för Hög/Ställbar är i läget Ställbar (

16

).

2

3
1

P L A S T S TAV

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

VARNING
Roterande knivar kan orsaka
allvarlig kroppsskada.

De roterande knivarna kan leda till skador.
Lock och plaststavar kan inte användas på andra

FÖR INTE IN händer, spatlar o.s.v. i
tillbringaren när apparaten arbetar eller
när tillbringaren fortfarande sitter på
enheten.

behållare av annorlunda utformning, typ och storlek.
Använd plaststaven som medföljde din apparat.

Avgör vilken plaststav som kan användas med din
tillbringare

Lock och plaststavar kan inte användas på
andra behållare av annorlunda utformning,
typ och storlek. Använd plaststaven som
medföljde din apparat.

Plaststaven är utformad för säker och efektiv användning med de kommersiella
tillbringarna. Om en plaststav medföljde tillbringaren är det rätt plaststav för
den tillbringaren.
För att bekräfta att du använder rätt plaststav placerar du locket på en tom
tillbringare, tar bort mittlocket och för in plaststaven. Plaststaven ska enkelt
passa in i öppningen i locket och inte komma i kontakt med knivarna oavsett
hur staven lyttas inuti tillbringaren. ANVÄND INTE PLASTSTAVEN MED DIN
TILLBRINGARE OM PLASTSTAVEN VIDRÖR KNIVBLADEN I NÅGON VINKEL.
Om du inte har rätt plaststav för din tillbringare kontaktar du Vitamix
kundtjänst i USA och Kanada på 800-886-5235 eller skickar e-post
till commercial@vitamix.com. Utanför USA och Kanada ringer du
+1-440-782-2450 eller skickar e-post till international@vitamix.com.
Om du behöver teknisk support kan du skicka ett e-postmeddelande till:
commercialts@vitamix.com.

C UP S

Tvinga inte ned plaststaven i 0,9 l (32 uns)tillbringaren.
Använd inte en plaststav utan avsats
i någon av Vitamix kommersiella
tillbringare.
VIKTIGT!
•

Stänkskyddet (nära toppen på plaststaven) och locket hindrar plaststaven
från att slå i knivarna när locket sitter fast ordentligt i låst läge.

•

Behållaren får inte vara fylld till mer än två tredjedelar när plaststaven
används vid mixning.

•

För att undvika överhettning under mixning får plaststaven INTE ANVÄNDAS
i mer än 30 sekunder i följd.

•

Om livsmedeln inte cirkulerar kan en luftbubbla ha fångats i apparaten. Ta
försiktigt bort mittlocket samtidigt som du ser till att locket hålls säkert på
plats. Frigör luftbubblan genom att föra in plaststaven genom mittlockets
öppning.

•

Att rikta plaststaven rakt nedåt hjälper eventuellt inte ingredienserna att
cirkulera. Rikta plaststaven mot tillbringarens sidor eller kanter vid behov.
Tvinga INTE plaststaven längre ner i tillbringaren.

8
7
6
5

Plaststav

4
32

4

3

CUPS

OUNCES

26
3

Platsstavens stänkskydd

20

2
14

8

1

Lock

2

0,9 l (32 uns)tillbringare

1,4 l (48 uns)tillbringare

2,0 l (60 uns)tillbringare
C UP S

Avsats

Ingen avsats

8
7
6
5
4
3

Knivanordning

Avsats
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DRIFTSANVISNINGAR

S KÖT S E L

VARNING

VARNING
Risk för elektrisk stöt.

Mittlocket ska endast avlägsnas när du tillsätter
ingredienser och vid användning av plaststaven.
Starta alltid mixern med hastighetsvredet satt
till 1 och Hög/Låg-omkopplaren i låg position.
Starta aldrig på hastigheter över 1 eller med Hög/
Låg-omkopplaren i den höga positionen när du
mixar varma vätskor för att undvika eventuella
brännskador.

•

•

•

•

•

Bearbeta på Hög ( ) inställning under så lång tid under bearbetningstiden som
möjligt för att göra råvarujuicer, soppor, frusna blandningar, puréer, jordnötssmör
och för att mala gryn. Bearbetningstiderna är oftast kortare än en minut (de flesta
kortare än 30 sekunder).
TIPS: Mixning under för lång tid på för låg hastighet leder till att apparaten
överhettas och att överbelastningsskyddet stänger av apparaten. Vid mixning
på Hög ( ) hastighet aktiveras motorns kylfläkt för att undvika överhettning.
Om livsmedeln inte cirkulerar när du kör på Hög ( ) hastighet bör du försiktigt
ta bort mittlocket samtidigt som du ser till att huvudlocket hålls säkert på plats.
Frigör blandningen genom att föra in plaststaven genom mittlockets öppning. Sänk
hastigheten på apparaten om cirkulationsproblemen kvarstår. Om livsmedeln inte
kan cirkuleras vid en högre hastighet kan det hända att en lägre hastighet fungerar.
Tillsätt vätska om nödvändigt. Överfyll INTE. När maten cirkulerar fritt ökar du
hastigheten tillbaka till Hög ( ) och fortsätter bearbetningen.
När du gör jordnötssmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer
än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i behållaren. Kör du under
längre perioder kan det orsaka skador på behållaren och överhettning av motorn.
Automatiskt överbelastningsskydd: Vitamix-motorn har ett överhettningsskydd.
Om motorn stängs av bör du stänga av strömbrytaren i upp till 45 minuter så att
motorn återställs.

OCH RENGÖRING

Koppla ur strömmen innan du rengör apparaten.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till
dödsfall eller elektrisk stöt.

Normal rengöring:
1.

Fyll behållaren till hälften med varmt vatten och tillsätt ett par droppar flytande
diskmedel i behållaren. Knäpp eller tryck fast hela det tvådelade locket i låst läge.

2.

Välj ställbar hastighet 1. Aktivera maskinen och öka långsamt hastigheten till
ställbar hastighet 10 och sedan till Hög. Kör maskinen på Hög hastighet i mellan
30–60 sekunder.

3.

Stäng av apparaten. Skölj och töm behållaren.

Rengöring:
1.

Följ instruktionerna för normal rengöring ovan.

2.

Fyll tillbringaren till hälften med vatten och tillsätt 1,5 tesked med flytande
blekmedel. Knäpp eller tryck fast hela det tvådelade locket i låst läge.

3.

Välj ställbar hastighet 1. Aktivera maskinen och öka långsamt hastigheten
till ställbar hastighet 10 och sedan till Hög. Kör apparaten på Hög hastighet i
30–60 sekunder.

4.

Stäng av apparaten och låt blandningen vara kvar i tillbringaren i ytterligare en
och en halv minut.

5.

Häll ut blekmedelsblandningen. Låt tillbringaren lufttorka. Sköljes inte efter
desinicering.

Lock, mittlock och plaststav
Separera locket och mittlocket. Tvätta delarna i varmt tvålvatten. Skölj rent under
rinnande vatten och torka. Montera före användning.

1. Se till att det ställbara reglaget står på 1.

Basstation:

2. Fyll behållaren innan den placeras på motorenheten. Fyll behållaren med vätskor och
mjuka livsmedel först, därefter fasta föremål och sist is.

1.

Dra ur strömkabeln.

2.

Rengör utsidan med en fuktig, mjuk trasa eller svamp som har sköljts i en mild
lösning av flytande diskmedel och varmt vatten. Placera inte basstationen
i vatten.

3. Fäst det tvådelade locket ordentligt. Använd alltid det tvådelade locket vid mixning
(såvida inte plaststaven har förts in genom mittlockets öppning). Se till att locket är
ordentligt fastsatt när du mixar varma ingredienser.

3.

Centreringsplattan kan avlägsnas för noggrannare rengöring.

4. Med motorn avstängd ställer du våtbladsbehållaren på basstationen genom att rikta
in den över centreringsplattan. Försök inte att sätta en behållare på en basstation
som är igång, eller att köra en basstation utan att ha en behållare ordentligt på plats.

4.

Rengör brytare och reglage noggrant så att de kan röras fritt. De kan bli kladdiga
under användning. Fukta en bomullstuss med ett avfettningsmedel eller
rengöringsmedel och rengör spåren runt reglagen. Torka alla ytor direkt.

5. Börja med reglaget Hög/Ställbar i ställbart ( ) läge. Starta alltid din apparat på
ställbar hastighet 1. Aktivera apparaten genom att vrida På/Av-brytaren till läget På
(|), varefter du sedan långsamt ökar till önskad hastighet. Tillbringaren justeras och
hamnar i rätt läge.

5.

Putsa med en mjuk trasa.

6. Var försiktig vid hantering och bearbetning av varma ingredienser och tillagning
av varma soppor och såser.

Volt:
120 V AC
Ampere: 11,5 (2+ max hk*)
12,5 (3+ max hk*)
Hz:
50/60

Volt:
Watt:
Watt:
Hz:

Volt:
Watt:
Watt:
Hz:

Volt:
120 V AC EMC (Taiwan)
Ampere: 11,5 (2+ max hk*)
Hz:
60

7. Tack vare maskinens hastighet är mixtiden mycket kortare än i vanliga apparater.
8. När du har stängt av maskinen ska du vänta tills knivarna har stannat helt innan du
avlägsnar behållaren från basstationen.

S P E C I F I K AT I O N E R

220–240 V AC
750–850 (2+ max hk*)
1 100–1 200 (3+ max hk*)
50/60

*varierar med spänningen

18

100 V AC (Japan)
900 (2+ max hk*)
975 (3+ max hk*)
50/60
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