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7.3 A TURMIX ÁLLAGA NEM MEGFELELŐ
Ha a turmixolt anyag(ok) állaga nem homogén, vagy darabok maradtak, csinálja a következőt:
- Gondoskodjon róla, hogy nem keletkeznek a turmixolt anyagban üreges részek. Ezek az üreges részek, ha alul 
vannak, azt eredményezik, hogy a kés csak egy üres térben forog, ugyanis az anyag vagy túl hideg, vagy túl sűrű. 
Ezt a problémát meg lehet úgy oldani, ha a turmixolási hőmérsékletet megnöveljük: csökkentjük a jég mennyiségét,
 növeljük a folyadék arányát, és/vagy biztosítjuk, hogy az összeturmixolásra váró anyagok hőmérséklete nem 
kisebb mint -12 celsius fok. 
- Növeljük meg a turmixolási ciklus idejét. Ha az összetevők jól elkeveredtek, de nem lett sima az anyag, próbáljon 
meg egy hosszabb ciklust (rendszerint úgy, hogy egy nagyobb számot nyomunk be, amikor elindítjuk a turmixolást. 
Továbbá nyomjuk le és tartsuk úgy a PULSE gombot, ami az anyag teljesen sima állagának eléréséhez szükséges.
--------------------------------------------------------------------------------------------
AZOK AZ INSTRUKCIÓK, AMELYEKET EBBEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN TALÁL, TERMÉSZETESEN 
NEM MINDEN HELYZETBEN MŰKÖDNEK, HISZEN NEM LEHET MINDEN OLYAN SZITUÁCIÓT ELŐRE 
LÁTNI, AMI BEKÖVETKEZHET. A JÓZAN ÉSZ KELL LEGYEN AZ IRÁNYMUTATÓ MINDIG, AMIKOR AZ 
EMBER EZT A KÉSZÜLÉKET, VAGY BÁRMELY MÁS KÉSZÜLÉKET MŰKÖDTETI.

A turmixolás elkezdése!

Mossuk meg alaposan az alapanyagot. A kehelybe töltsünk számunkra megfelelő folyadékot ( víz, rizstej stb) 
maximum 2 dl. Ezután rakjuk bele csak a zöld leveles növényeket és semmi mást.
Zárjuk le a turmix kelyhet a gumi tetővel. Indítsuk el a turmixolási folyamatot, alap fordulattal. 
Amint a kések elkapták az összes alapanyagot, akkor emeljük a fordulatszámot maximumra.
Nagyon fontos! Turmixolási idő 20-30 másodperc! Ennyi idő alatt mikrórostosra darabolják a kések az alapanyagot. 
Ha kész, fordulatot vegyük vissza minimumra, majd kapcsoljuk ki a készüléket. 
Ezután jöhet az édesítő alapanyag (banán, alma vagy egyéb más). Gumifedő a kehelyre, majd újabb turmixolás az 
előbb leírt módon. Ez is maximum 20-30 másodperc. Ha kész, fordulatszám minimumra, majd kikapcsoljuk a készüléket. 
Ezután töltsük fel a kelyhet a megfelelő folyadék mennyiséggel és egy utolsó 5 másodperces turmixolás következzen.

Erre azért van szükség, 
- mert így kapja meg a lehető legjobb léminőséget
- ha hosszabb ideig turmixolja az alapanyagot a lé felmelegszik és tönkremehet
- a kehely csapágyazását kíméli (A hihetetlen magas 28.000 fordulat / perc forgási sebesség igen nagy terhet ró a kehely 
csapágyazására. A kenőanyag kiolvadhat a csapágyból, emiatt egy idő után beállhat, vagy csöpöghet).

Jó egészséget kívánnak az Élet Virága Biobolt munkatársai.

Élet Virága Biobolt 

1119. Budapest, Andor utca 25/b

Tel: 061-204-4180

Mobil: 0670-516-8999 Krassza György József

egeszseges-elet@freemail.hu

www.egeszseges-elet.hu , www.juicers.hu



FONTOS TUDNIVALÓK

Olvasson el figyelmesen minden utasítást, mielőtt elkezdené használni Blendtec turmixgépét.

1.1 BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNYOK
Ez a készülék rendelkezik ETL (Report No. 3018204-4, 3018204-2 & 3018204-3) és CE 
tanúsítványokkal.

1.2 EGYÉB TANÚSÍTVÁNYOK
Ez a készülék rendelkezik az NSF International (NSF) tanúsítványával, ami a hivatalos listájukon 
Blendtec cím alatt található.

1.3 NE ÉRJEN MOZGÁSBAN LÉVŐ ALKATRÉSZHEZ
- Az ujjait, kezeit, haját és ruháját tartsa távol a mozgásban lévő alkatrészektől!
- A konyhai eszközöket és evőeszközöket tartsa távol a forgó meghajtó csatlakozótól és a kehelyben 
  lévő késtől, mialatt a készülék működik! A fémből készült eszközök kárt tehetnek a késben.
- SOHA ne tegye a kezét a kehelybe, illetve ne tegyen semmit kézzel a kehelybe, amikor a kehely a 
meghajtó csatlakozón van!
- SOHA ne érjen hozzá a késhez az ujjával - mindegy, hogy a meghajtó csatlakozón van-e a kehely, 
  vagy sem.
- SOHA ne próbálja ráhelyezni a kelyhet a meghajtó csatlakozóra, amikor a motor működésben van!
- NE próbálja mozgatni a kelyhet, miközben a készülék működik!

Ezek az elővigyázatossági intézkedések megelőzik a baleseteket, illetve a készüléket is megóvják.

1.4 SOHA NE INDÍTSA BE A KÉSZÜLÉKET, HA SÉRÜLTNEK TŰNIK
Ha a készülék nem megfelelően működik, azonnal hívja fel a szervizt. Ha a készülék leesett vagy 
másféle módon megsérült, azonnal juttassa el a Blendtec szervizelést végző személyhez átvizsgálásra, 
javításra vagy mechanikai beállításra, adott esetben pedig cserére.

1.5 SOHA NE INDÍTSA BE A KÉSZÜLÉKET, HA AZ FOLYADÉKBA VAN MERÜLVE
Az áramütéstől való védelem érdekében ne rakja vízbe vagy más folyadékba a motorikus részt. 
Ne használja a készüléket szabad ég alatt, ahol valamilyen csapadék érheti.

1.6 SOHA NE TEGYEN ÉTELNEK NEM MINŐSÜLŐ DOLGOT A KEHELYBE
A fém konyhai eszközök, kövek, üvegek veszélyt jelentenek, ha a kehelybe kerülnek. 
Ha ilyen tárgyak miatt keletkezik kár a készülékben, az a garancia elvesztésével jár. 
Tartsa távol az ilyen tárgyakat és a kezeit a kehelytől, miközben működteti a készüléket, hogy 
csökkentse a súlyos személyi sérülések és a készülék károsodásának kockázatát.

1.7  SOHA NE HOZZA MŰKÖDÉSBE A KÉSZÜLÉKET A FEDŐ FELHELYEZÉSE NÉLKÜL

8. RÉSZ - GARANCIA

8.1 GARANCIA LEÍRÁSA

- Az Ön Blendtec turmixgépének motorjára és kelyhére (ideértve az összes mozgó alkatrészt) 1 év garancia 
vonatkozik (a folyás, szivárgás és törés eseteire). A garancia kezdő dátuma a vásárlás napja.

- A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre: külső "szépészeti" sérülések, a készülék nem 
rendeltetésszerű használata, baleset miatti károsodás, a készülék "megpiszkálása", továbbá ha a 
szervizelést egy arra fel nem hatalmazott személy végezte vagy kísérelte meg, ha módosításokat 
végzett valaki a készüléken, ha kereskedelmi célokra vagy környezetben használták a készüléket.

- A Blendtec turmixgépek minősége rendkívül magas színvonalú. Éveken át élvezheti majd a Blendtec 
turmixgépe csodálatos és megbízható működését.

A GARANCIA CSAK A BLENDTEC VAGY ELISMERT ÉS JÓVÁHAGYOTT DISZTRIBÚTORAI 
ÁLTAL ELADOTT KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZIK

8.2 GARANCIA RÉSZLETEI

- A Blendtec cég 1 (egy) éves garanciát ad arra, hogy a készülék motorikus része hibátlanul fog működni, 
és az anyagokban sem keletkezik semmiféle hiba. Ez alatt az 1 (egy) éves időszak alatt a hibákat 

díjmentesen megjavítja, illetve a készüléket kicseréli a Blendtec szerviz, az ott dolgozó Blendtec szakember 
szakvéleménye alapján. Ez a garancia nem vonatkozik olyan sérülésekre és meghibásodásokra, amelyek 
szakszerűtlen használatból erednek, továbbá baleset következtében vagy hanyagság miatt keletkeznek. 
Mindenféle garancia (ideértve a megfelelő működést és az eladható állapot megőrzését) időben 1 (egy) 
évre korlátozódik mind a motorikus rész, mind pedig a kehely tekintetében. Ha egy készüléket javításra 
küldenek be a szervizbe, minden esetben mellékelni kell azt a dokumentumot, ami az eredeti vásárlást 

bizonyítja, továbbá ha csomagként küldik, akkor a szállítást a feladónak kell előre kifizetnie. 

GARANCIAIDŐN BELÜL
- Azonnal vegye fel a kapcsolatot a Blendtec szervizelést végző személlyel, hogy a probléma oka 
megállapításra kerüljön. Legyen készenlétben a turmixgép sorozatszáma, illetve írja körül nagyon 

pontosan, hogy mi a gond. Ne próbálkozzon saját maga megjavítani a készüléket! Ha olyan személy javítja 
a készüléket, aki nem a Blendtec felhatalmazásával szervizel, az a garancia elvesztését vonja maga után. 

Számos probléma egyszerűen és gyorsan megoldható már telefonos segítséggel is.

- Ha a probléma nem oldható meg telefonon keresztül, akkor lehetséges, hogy a készüléket javítani kell. 
Ha a készülék még a garanciális időszakon belül van, a hibákat díjmentesen megjavítja, illetve a készüléket

a Blendtec szerviz kicseréli abban az esetben, ha javíthatattlan. 
A "szépséghibákra" vagy kisebb külső sérülésekre ez a garancia nem vonatkozik.

- A szerviz utasításai alapján csomagolja dobozba megfelelően az Önnél lévő készüléket, majd küldje el, 
hogy a garanciális javítást el lehessen végezni rajta.

GARANCIAIDŐN TÚL

- Vegye fel a kapcsolatot a Blendtec szervizelést végző személlyel, hogy a probléma oka megállapításra 
kerüljön. Legyen készenlétben a turmixgép sorozatszáma, illetve írja körül nagyon pontosan, hogy mi a 

gond. Számos probléma egyszerűen és gyorsan megoldható már telefonos segítséggel is.
- Ha a készülék még a garanciális időszakon túl van, és szeretné megjavíttatni, a szerviz utasításai alapján 

csomagolja dobozba megfelelően az Önnél lévő készüléket, majd küldje el.



1.8  SOHA NE HOZZA MŰKÖDÉSBE A KÉSZÜLÉKET, HA NEM A BLENDTEC ÁTAL 
FORGALMAZOTT TARTOZÉKOKAT HASZNÁL
Ha bármilyen nem hivatalos tartozékot használ, azzal tüzet, áramütést és/vagy sérülést okozhat,
 továbbá ez a garancia elvesztését jelenti.

1.9 A KEHELY MEGFELELŐ MÓDON LEGYEN AZ ALAPHOZ CSATLAKOZTATVA, MIKÖZBEN A 
KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSBEN VAN

1.10 A KÉS NAGYON ÉLES! NAGYON ÓVATOSAN BÁNJON VELE!

1.11 AMIKOR FORRÓ FOLYADÉKOKAT TURMIXOL, A SPECIÁLIS FEDŐ LEHETŐVÉ TESZI A 
NYOMÁS CSÖKKENTÉSÉT. VIGYÁZZON, HOGY AZ ÁTLÁTSZÓ FEDŐ MELLETT TÁVOZÓ GŐZ 
NE ÉRINTKEZHESSEN A BŐRÉVEL.
 
1.12 A CSATLAKOZÓ KÁBELLEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK

- SOHA ne kapcsolja be a készüléket, ha a csatlakozó kábel vagy a végén a dugó sérült. 
(Ha a kábel sérült, azt vagy a gyártó, vagy annak márkaszervize cserélheti csak ki, hogy elkerülhető
 legyen bármiféle kockázat.)
- NE hagyja, hogy a kábel valahol a munkaterület szélénél lógjon.
- SOHA ne használjon hosszabbítót!
- Húzza ki a kábelt a konnektorból, amikor nem használja a készüléket, továbbá mielőtt leemelné a 
jelenlegi helyéről, hogy máshova tegye, vagy mielőtt tisztítani kezdené.

1.13 SOHA NE PRÓBÁLJA MEGJAVÍTANI A MOTORT
Soha ne távolítsa el a motor fedlapját. A készülék motorja nem tartalmaz otthon beállítható vagy 
kicserélhető alkatrészeket. Egy hivalatos márkaszerviz végezhet csak javításokat, vagy változtathat 
meg bármiféle beállítást. A motor fedlapjának eltávolítása vagy az otthoni szereléssel történő 
próbálkozás a garancia elvesztését jelenti.

1.14 A KI-BEKAPCSOLÓT ÁLLÍTSA KIKAPCSOLT HELYZETBE, AMIKOR NEM HASZNÁLJA A 
KÉSZÜLÉKET
A ki-bekapcsoló a motor fedlapjának hátulján található.

1.15 NE NYÚLJON A MOTORIKUS RÉSZ TETEJÉN LÉVŐ MEGHAJTÓ KAPCSOLÓHOZ 
HOSSZABB IDŐN ÁT TÖRTÉNT JÁRATÁS UTÁN
A készülék meghajtó kapcsolója felforrósodhat, ha több ciklust is lefuttat a készüléken.

1.16 EZT A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD OLYAN SZEMÉLYNEK HASZNÁLNIA, AKI FIZIKAI, 
ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEINEK NINCS TELJESEN A BIRTOKÁBAN, NINCS MEG 
A KELLŐ TAPASZTALATA VAGY TUDÁSA (IDEÉRTVE A GYEREKEKET IS), KIVÉVE HA KELLŐEN 
FEL LETT KÉSZÍTVE VAGY FELÜGYELI VALAKI, AKI KÉPES FELELŐSSÉGET VÁLLALNI A 
BIZTONSÁGÉRT.
Gyerek csak felügyelet mellett használhatja a készüléket, hogy biztosan ne játsszon azzal.

1.17 A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI, OTTHONI HASZNÁLATRA VALÓ! BÁRMIFÉLE 
KERESKEDELMI JELLEGŰ HASZNÁLAT A GARANCIA ELVESZTÉSÉT JELENTI.

..................................Típusú...................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén 
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított 12-24 hónapig terjedő, a 
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó 
törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
Forgalmazó neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119.Budapest Hadak útja 65/b
Gyártó neve, címe: 
Importáló neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119.Budapest Hadak útja 65/b
Az Ön Blendtec turmixgépének motorjára és kelyhére (ideértve az összes mozgó alkatrészt) 
12 hónap garancia vonatkozik (a folyás, szivárgás és törés eseteire). Minden más alkatrészre 24 hónap
a garancia. Bővebben a garanciális tudnivalókról a 8.1 pontban olvashat.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................................hó............nap           ..........................
                                                                                                                                       /P.H/ aláírás 

       A készülék garanciális javítását a kereskedő végezteti!
       Meghibásodás esetén kérjük személyesen kereskedőhöz a hibás készüléket,
       a garanciális papírokkal és a számlával együtt!
       

visszajuttatni a 

JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállási szelvények  Levágandó jótállási szelvények

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

                                                        /P.H./ Aláírás

Jótállási szelvény

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
                                     /P.H/ aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

                                                        /P.H./ Aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

                                                        /P.H./ Aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: .............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
                                     /P.H/ aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
                                     /P.H/ aláírás

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Blendtec turmixgép

   

Blendtec turmixgép

Blendtec turmixgép

Blendtec turmixgép



1.A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen. 
3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
4. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét 
    vonja maga után.
6. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási 
   kötelezettségvállalás érvényességét. 
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a, elsősorban - választás szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményeznek, figyelembevéve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a 
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenség;
b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének a (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választás szerint - megfelelő árleszállítást 
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon 
belül évrévnyesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserlést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.
A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát kötelezett 
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is 
érvényesítheti. 
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel 
közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés 
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Meghosszabodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta 
rendeltetésszerűen használni. 
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek a jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) 
esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében 
újból kezdődik.
A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható 
termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le-és felszerelésről, 
valamint az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 
Eljárás vita esetén:
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a 
teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a 
fogyasztónak át kell adni.Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben 
meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni 
álláspontjáról, legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba 
keletkezésének időponja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó 2004. június 30-ig a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, azt követően a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. 
A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a 
fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli 
nyilatkozatot adni.
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.
A jótállási felelősség kizárása:
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes 
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elmei kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból 
következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót 
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen 
kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

Fontos tudnivalók a garanciáról 2. RÉSZ - KICSOMAGOLÁS

TEGYE EL AZ ÖSSZES CSOMAGALÓANYAGOT ÉS ÍRÁSOS ANYAGOT, HOGY 
AZOKAT KÉSŐBB BÁRMIKOR ÚJRA FELHASZNÁLHASSA

2.1 A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA
A dobozban a következő tételeket kellett megkapnia:
- Motorikus rész (alap)
- Kés és kehely egyben

1. Vegye ki a motorikus részt, a kelyhet és a fedőt a csomagból
2. Bontsa ki az elektromos kábelt
3. Ellenőrizze, hogy a motoron nem maradt-e bármilyen csomagolóanyag, ami elzárná a 
szellőzőnyílásokat
4. Vizsgálja át az összes tartozékot, alkatrészt, hogy lássa, nem sérült-e bármelyik a szállítás 
során
5. Ha bármilyen sérülést talál, azonnal jelezze ezt a Blendtec értékesítő és/vagy szerviz felé

2.2 A SZÉRIASZÁM ÉS A VÁSÁRLÁS DÁTUMÁNAK LEJEGYZÉSE

Írja le a készülék motorjának szériaszámát, valamint a vásárlás dátumát. Ezekre szükség 
lesz, ha fel akarja venni a kapcsolatot a Blendtec szervizzel, vagy ha kérdései lennének.

Motor szériaszáma (a motor alján található):

--------------------------------------------------- 

Vásárlás dátuma:

---------------------------------------------------

Vásárlás helyszíne (melyik kereskedőtől vette a készüléket)

---------------------------------------------------

2.3 A KÉSZÜLÉK REGISZTRÁLÁSA 
Regisztrálja a készüléket online a www.blendtec.com weboldalon (válassza a Product 
Registration menüpontot a Service gomb alatt), vagy juttassa vissza a regisztrációs kártyát 
a megadott címre.



3. RÉSZ - A TURMIXGÉP ÁTTEKINTÉSE
(Tanulmányozza az 1. és a 2. ábrát)

3.1 A MOTORIKUS RÉSZ
- Érintésre működő panel: kilenc gomb van rajta, amelyek mindegyike hat előre beprogramozott 
beállítást tesz lehetővé a készülék bizonyos típusú feladatai ellátásának érdekében, továbbá itt 
található két gomb is, amelyekkel a sebességet lehet állítani, illetve egy olyan gomb, amivel pulzáló, 
felpörgető működést lehet elérni.
- Turmixgép meghajtó kapcsoló: ez az a pont, ami összekapcsolja a motorikus részt a kehellyel, és így
 lehetővé teszi a kés forgását.
LCD kijelző: jelzi a készülék működési állapotát, illetve azt, ha az túl van terhelve vagy túlmelegedett.
Motor: ez az egység hajtja meg a turmixgépet.

3.2 A KEHELY RÉSZ
A kehely rész a tulajdonképpeni kehelyből, a késből és a fedőből áll.
- Kehely: Erős, tartós, átlátszó anyagból készült a lehető legnagyobb hatékonyság érdekében, illetve 
azért, hogy pontosan lehessen látni, mi történik a kehelyben, miközben a turmixgép működik.
Fedő: Rugalmas gumi fedő, ami megakadályozza, hogy turmixolás közben a folyadék kijusson a 
kehelyből.
Kés: Rozsdamentes acélból készült, biztosítja a gyors és alapos turmixolást.
Ki-bekapcsoló: A motor fedlapjának hátulján található a jobb alsó sarokban.
Elektromos kábel: A motor fedlapjának hátulján található.
Motor fedlap: Tartós, könnyen tisztítható polikarbonát, amely magába zárja a motort.

4. RÉSZ - BEÜZEMELÉS
1. Helyezze a készüléket egy vízszintes, tiszta, száraz felületre.
2. Győződjön meg róla, hogy a motortól számított 1 méteren belül van megfelelő konnenktor.
3. Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van, mielőtt a dugót a megfelelő 
konnektorba bedugná.
4. Győződjön meg róla, hogy a motoron lévő szellőzőnyílások szabadon vannak, hogy a megfelelő 
hűtés lehetővé váljon használat közben.
Javasoljuk, hogy iktasson be a készülék dugója és a konnektor közé egy olyan eszközt, amely 
megóvja a készüléket az elektromos áram hirtelen ingadozásaitól.

5. RÉSZ - KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

5.1 MINDEN EGYES HASZNÁLAT UTÁNI TISZTÍTÁS
1. Tegyen egy pohár meleg vizet és egy csepp mosogatószert a kehelybe.
2. Helyezze fel a fedőt szorosan. Tegye a kelyhet a motorikus részre, majd a kezét a fedő tetején 
tartva nyomja meg a Pulzálás (Pulse) gombot, és tartsa lenyomva 5 mp-en át.
3. Öblítse ki a kelyhet tiszta vízzel, amíg le nem jön róla az összes mosogatószer, és tegyen ugyanígy 
a fedő esetében is.
4. A motorikus részt csak vízzel, azaz nedves törlőruhával tisztítsa le.

5.2 ÁLLAGMEGÓVÁS
1. Ha hosszú távon szeretné megóvni a készüléket, alkalmanként töltse meg félig a kelyhet forró vízzel.
2. Tegyen bele egy kávéskanál folyékony hipót.

7.1 NEM INDUL EL A MOTOR
Ha nem indul el a motor, próbálja ki a következőket:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a fő ki-bekapcsoló a motor fedlapjának hátulján a jobb alsó sarokban 
  ON (azaz bekapcsolt) állásban van.
- Ellenőrizze, hogy a házban az elektromos dobozban a megszakító bekapcsolt állásban van, vagy a 
  biztosíték be van csavarva és működőképes.
- Húzza ki a vezeték végén lévő dugaszt a fali konnektorból, várjon 5 másodpercet, majd dugja be újra.
- Nézze meg, hogy a LED kijelző világít-e. Amennyiben nem, akkor a készülék nem kap áramot.
- Távolítsa el a kelyhet a motorikus részről, és bizonyosodjon meg róla, hogy a kés akadálytalanul tud 
  forogni, amikor nincs a kehely a motorikus részen. Ha a kés nem 
  tud forogni, akkor lehet, hogy a kehellyel van a baj, nem a motorral. Tehát nézze meg, hogy a kehely 
  alján lévő forgóalkatrészt kézzel könnyen meg tudja-e forgatni.

Nézze meg az LCD kijelzőt:
- Ha azt a feliratot látja, hogy "OVERTEMP", az azt jelzi, hogy a motor túlmelegedett. A készülék 
  automatikusan kikapcsolt, amíg a normális működési hőmárséklet nem csökken a megfelelő szintre. 
  Kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki az elektromos csatlakozót is. Hagyja kihűlni a készüléket 
  minimum 20 percig.
- Ha azt a feliratot látja, hogy "OVERLOAD", az azt jelzi, hogy a motor túl van terhelve. Kapcsolja ki a 
  készüléket, majd húzza ki az elektromos csatlakozót is. Ellenőrizze, hogy a kehelyben nincs-e valami 
  beszorulva, és takarítsa ki, ha szükséges. Dugja be az elektromos csatlakozót, majd kapcsolja be 
  ismét a készüléket, hogy törlődjön a "túlterhelt állapot". Ha megint bekövetkezik a túlterhelt állapot, 
  vegye fel a kapcsolatot a Blendtec szervizelést végző személlyel.
- A KÉS BEÁLLT: Ha túlterheltség következtében megáll a készülékt, vegye le a kelyhet, majd gondosan 
  ellenőrizze, nem akadt-e el valami miatt a kés. Ha nincs ilyen akadály, akkor helyezze vissza a kelyhet, 
  utána pedig nyomkodja a PULSE gombot, hogy a turmixolt anyagok gyorsan összekeveredjenek.  
  Ha pedig már könnyen forog a kés, a programozott gombok bármelyikét lehet használni.

7.2 A ZAJSZINT VÁLTOZÁSA
Amennyiben a készülék zajszintje jelentősen megnőtt az eredetihez képest, akkor próbálja megállapítani, 
  hogy a motor vagy a kehely okozza a zajt.

- A készülék motorja: Ellenőrizze, hogy a túl erős zaj a készülék motorikus részéből jön-e. Távolítsa el a 
  kelyhet, és nyomja be a 2-es vagy a 3-as ciklust. Hallgassa meg, milyen a motor hengja, amikor nincs 
  rajta a kehely. Amennyiben így is túl hangos, vegye fel a kapcsolatot a Blendtec szervizelést végző 
  személlyel.

- A kehely: Ellenőrizze, hogy a túl erős zaj a kehelyből jön-e. Helyezze vissza a kelyhet a motorikus 
  részre. Működtesse a motort pár másodpercig a PULSE gombot nyomkodva. Ha egynél több kelyhe 
  van, egy másik kehellyel is tegyen próbát, hogy megállapíthassa, változik-e a zajszint, amikor 
  különböző kelyheket használ. Ha az egyik kehely túl zajos, vagy ha úgy tűnik, kilazult valami a késnél, 
  és lötyög, amikor kézzel forgatja, vegye fel a kapcsolatot a Blendtec szervizelést végző személlyel.

7. RÉSZ - HIBAELHÁRÍTÁS



1. ábra - Elölnézet

(Motorikus rész)

A készülék meghajtó kapcsolója

(gombafej)

Érintésre működő panel

LCD kijelző

Motorikus rész

            2. ábra - Oldalnézet

(Motorikus rész és kehely rész)

                                                              Fedő

                                                              

                                                              

                                                             Kehely

                                                              Kés 

                                                              

                                                         Motor fedlap

                                                              

                                                         Ki-bekapcsoló

                                                                  Elektromos kábel

6.4 GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA
A Blendtec otthoni turmixgép gyári alapbeállítása a következő:

GOMB SZÁMA                 KATEGÓRIA                            CIKLUS ELNEVEZÉSE

          1                              Vegyes használat                    Energiatakarékos
          2                              Italok                                        Krémes turmixitalok
          3                              Italok/Jégkrém                         Vegyes italok
          4                              Teljes ételek                             Teljes Italok

Ha vissza akarja állítani ezeket a gyári alapbeállításokat, nyomja le és tartsa lenyomva a 4-es 
gombot és a START/STOP gombot egyidejűleg. A kijelzőn megjelenik a "RestoringDefaults" 
(Alapbeállítások visszaállítása) felirat. Amikor a visszaállítás befejeződött, a kijelzőn megjelenik a 
"Restore complete" (Visszaállítás befejezve) felirat, és a készülék a továbbiakban az eredeti gyári 
beállításokkal fog működni.

3. ÁBRA - CIKLUSOK TÍPUSAI**

Beverages         Drinks/Ice Cream      Whole Foods         Food Processing         Multi-Use
Italok                  Italok/Jégkrém            Teljes ételek            Étel feldolgozás         Vegyes használat

Smoothie           Ice Cappuccino          Light Juice             *Chop                       Low Energy
Krémes turmixok Jeges Cappuccino      Könnyű lé               Darabolás               Energiatakarékos   

XL Smoothie      Ice Cream                  Whole Juice           *Whip                    Medium Energy
Nagy krém          Jégkrém                       Teljes lé                 Habverés              Közepes energia   

Milkshake, Ice    Mixed Drinks           Frozen Fruit/Yogurt    *Puree                         Speed 6
Tejes shake, jég  Vegyes italok          Fagyasztott gyümölcs      Püré                       6-os sebesség
                                                                   /joghurt 

FullStrength™   Fruit Drinks                 Sauces, Dips         Knead Dough         Medium Energy 
                                                                                                                                   Up/Down
Teljes erővel       Gyümölcsitalok          Szószok, mártások     Tészták                Közepes energia   
                                                                                                                                    Fel/Le

Hot Chocolate    Granita                         Soups                  Grind Grain               High Energy 
                                                                                                                                   Up/Down
Forró csoki          Jégkása                        Levesek                Magok őrlése             Nagy energia   
                                                                                                                                    Fel/Le

* A Chop - Darabolás, a Whip - Habverés és a Puree - Püré hasonlóan működnek, mint a pulzáló, 
felpörgető funkció; nézze meg az erre vonatkozó tudnivalókat a korábbi oldalakon.
** Lehetőség van egy 6. kategória beiktatására is külön igény esetén. Ha ilyen a készüléke, nézze 
meg annak használati utasítását az egyedi ciklusokra vonatkozóan.



3. Kevergesse 10 mp-ig, hogy a hipó elegyedjen a vízzel. Hagyja állni a folyadékot a kehelyben 5 percig.
4. Öntse ki a víz/hipó keveréket és többször is alaposan öblítse át a kelyhet, hogy ne maradjon 
semennyi hipó a kehelyben. Szárítsa meg a kelyhet felfordítva egy edényszárítón.

5.3 TIPPEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
- Ne használjon dörzspapírt vagy durva kefét a motor fedlapjának vagy a kehelynek a tisztításához, 
mivel ezek megkarcolhatják vagy kikoptathatják a felületet. Az esztétikai jellegű sérülésekre nem 
vonatkozik garancia.
- SOHA ne merítse víz alá a motort. A kehely se legyen 5 percnél tovább víz alatt. Ha a víz bejut a 
kehely alján lévű zárógyűrű alá, az csökkenti a kehely élettartamát. Tisztítás után ajánlatos a kelyhet 
álló helyzetben tárolni.
- A KEHELY MOSOGATÓGÉPBE HELYEZHETŐ, DE CSAK A LEGFELSŐ SZINTRE. A nagyon magas 
hőfok árt a kehely alján lévő zárógyűrűnek.

6. RÉSZ - MŰKÖDTETÉS

Az Ön Blendtec otthoni turmixgépe 25 előre programozott ciklust ismer, hogy az Ön életét 
kényelmesebbé tegye. Ezenkívül kézi vezérlésre is mód van. A gombok leírása az alábbiakban található:

             
1        2                                                                                                                   

3        4       PULSE (PULZÁLÓ MŰKÖDÉS)  START CYCLE (CIKLUS
                     EXIT (KILÉPÉS)                        STOP   MENU    MENÜ)

6.1 MIELŐTT BEINDÍTJA A KÉSZÜLÉKET
   1. Kapcsolja be a fő ki-bekapcsolót a motor fedlapjának hátulján a jobb alsó sarokban. 
Ekkor a kijelzőn megjelenik a "Blendtec home" feilrat.
   2. Helyezze a kelyhet a motorra, és győződjön meg róla, hogy az stabilan áll. Tegye fel a fedőt is.

6.2 KÉZI VEZÉRLÉS

START/STOP: A START/STOP gombot bármikor be lehet nyomni, hogy az éppen folyamatban lévő 
ciklust megállítsuk.

PULSE (PULZÁLÓ MŰKÖDÉS): Ez nagy fordulatszámú felpörgetést tesz lehetővé annyi ideig, amíg ezt 
a gombot lenyomva tartja. A turmixolás leáll, ha levesszük az ujjunkat erről a gombról. A felpörgetést be 
lehet iktatni bármelyik éppen folyamatban lévő ciklus alatt is. Amikor megnyomjuk a gombot, az éppen 
aktuális ciklus megszakad, és a felpörgetés elindul. Amikor pedig levesszük az ujjunkat erről a gombról, 
a korábban kiválasztott ciklus folytatódik.

SPEED (SEBESSÉG) 

SPEED UP (SEBESSÉG FEL) / SPEED DOWN (SEBESSÉG LE): Ha a felfelé mutató nyilat nyomjuk 
meg, akkor egy 50 mp-es gyorsítási ciklust iktatunk be ezzel. Ha ekkor megnyomjuk vagy lenyomva 
tartjuk a FEL vagy a LE nyilakat, akkor végig tudunk menni azon a 9 sebességfokozaton, amire a 
készülék képes.

6.3 GYÁRI ÉS EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK

ELŐRE PROGRAMOZOTT BEÁLLÍTÁSOK: A négy számozott gombbal a panel bal oldalán négy előre 
programozott menüből választhatunk. Ezek kiválasztásához egyszerűen nyomjuk meg a kívánt gombot.

A KÍVÁNT CIKLUS KIVÁLASZTÁSA A MENÜKBŐL: A Ciklus Menü eléréséhez nyomjuk meg a 
SELECT CYCLE MENU (CIKLUS MENÜ KIVÁLASZTÁSA) gombot. A MENU MODE (MENÜ MÓD) 
fog kigyulladni. Az első kategória az LCD kijelzőn a BEVERAGES (ITALOK) lesz. Nyomja meg újból 
vagy tartsa lenyomva a SELECT CYCLE MENU (CIKLUS MENÜ KIVÁLASZTÁSA) gombot, hogy 
áttekintse az adott kategória ciklusait.

Amikor megtalálta a keresett kategóriát, nyomja meg újból vagy tartsa lenyomva a nyilakat ábrázoló
 gombokat, hogy végignézze az adott kategória összes ciklusát. Ha megtalálta a keresett ciklus, annak 
elindításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az LCD kijelzőn meg fog jelenni az adott ciklus 
neve, és a fennmaradó idő, ami a ciklusból még hátra van.

Miután egy ilyen ciklus véget ért, a SELECT CYCLE MENU (CIKLUS MENÜ KIVÁLASZTÁSA) gomb 
és a nyilakat ábrázoló gombok segítségével választható ki egy újabb ciklus.

PULZÁLÓ CIKLUSOK: A többi ciklustól eltérően a FOOD PROCESSING (ÉTEL FELDOLGOZÁS) 
kategória ciklusai (Chop - Darabolás, Whip - Habverés, Puree - Püré) hasonlóan működnek, mint a 
pulzáló, felpörgető funkció. Használja a START/STOP gombot úgy, mintha az a PULSE gomb lenne: 
nyomja addig, amíg kész nincs, amit szeretne.

EGYÉNI PROGRAMOZÁS 1-4-IG SZÁMOZOTT GOMBOKRA: 
Lépjen be a Menü Módba a SELECT CYCLE MENU (CIKLUS MENÜ KIVÁLASZTÁSA) gomb 
megnyomásával. Ezután a nyilakat ábrázoló gombok segítségével keresse meg azt a ciklust, amit 
szeretne felvinni valamelyik gombra az 1-4 gomb közül. Amikor a kívánt ciklus neve megjelenik az 
LCD kijelzőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott gombot (az 1-4-ig gombok valamelyikét) 
2 mp-ig. A kijelző a korábban beállított ciklus nevét fogja megjeleníteni, utána azt, hogy 
"ProgrammingBttnX" (az X gomb beprogramozása, ahol az X helyén a gomb száma jelenik meg). 
Végül pedig, amikor a programváltás befejeződik, az lesz kiírva, hogy "Program Complete" 
(a programozás befejeződött). A készülék automatikusan kilép a Menü Módból, és innentől az 1-4 
gombok közül az átprogramozott gomb már az újonnan beállított ciklust indítja majd el.

Ha a készülék 1-4 gombjai közül valamelyiknek a programozása nem sikerül, a kijelzőn a 
"Program Failed" (a programozás sikertelen) felirat jelenik meg. Ha többszöri próbálkozás után is ezt a
 hibaüzenetet kapja, vegye fel a kapcsolatot a Blendtec ügyfélszolgálattal, vagy azzal a kereskedővel, 
akitől vette a készüléket.


