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SEKTION 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE NØJE INDEN DE
BRUGER DERES BLENDTEC MASKINE
1.1. SIKKERHEDS CERTIFICERING
ABC smoothie-blender og SpaceSaver
blendere og tilbehør er cerficerede af ETL
ifølge UL standard 763, samt ifølge CSA standarder
C22.2 No. 195-m 1987, samt ifølge CE-standarder.
1.2 SUNDHEDS CERTIFICERING
ABC smoothie-blender og SpaceSaver blendere og
tilbehør er cerficerede af ETL NSF International.
1.3 UNDGÅ KONTAKT MED BEVÆGELIGE DELE
Hold fingre, hænder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele.
Hold alle køkkenredskaber væk fra drivaggregatet og blenderens knive under
betjening. Køkkenredskaber af metal vil ødelægge knivene.
• Sæt ALDRIG hænderne ind i blenderens kande eller tilsæt stoffer med hånden
når blenderen kører.
• Anbring ALDRIG kanden i drivaggregatet når blenderens motor kører.
• Blenderen må ikke rystes når den kører. Hold blenderens kande lodret indtil
funktionen er færdig.
●Disse forholdsregler vil forhindre personlig skade og/eller skade på blenderen.
1.4 STRØMLEDNINGENS FORHOLDSREGLER

• Blenderen må ikke bruges hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
• Hvis forsyningsledningen er skadet, skal den udskiftes af fabrikanten eller
dennes servicerepræsentant for at undgå en farlig situation.

• Ledningen må ikke hænge over arbejdsfladens kant
• Der må ikke bruges en forlængerledning med blenderen.
• Træk ledningen til blendermotoren ud af stikkontakten inden den fjernes fra
lydafskærmningen, inden blenderen flyttes, eller rengøres.

1.5 DER MÅ IKKE GØRES FORSØG PÅ AT REPARERE MASKINEN
Blenderens bundbeklædning må ikke fjernes. Blenderens bund indeholder
ikke selvjusterende eller servicebare dele. Al servicearbejde og justeringer skal
udføres af en kvalificeret servicerepræsentant. Hvis dækslet fjernes, eller der
gøres forsøg på at servicere blenderen, bortfalder garantien.
1.6 SLUK MASKINEN NÅR DEN IKKE ANVENDES
1.7 BEHOLDEREN MED 110/120 VOLT FOR HVER KRAFTAGGREGAT
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SKAL VÆRE BESKYTTET AF EN SEPARAT STRØMAFBRYDER PÅ 20
AMPERE ELLER SIKRING. BEHOLDEREN MED 220/240 VOLT FOR HVER
KRAFTAGGREGAT SKAL VÆRE BESKYTTET AF EN SEPARAT STRØMAFBRYDER
PÅ 13 AMPERE ELLER SIKRING.
Brug ikke andet elektrisk udstyr på den samme strømkreds som blenderen, da
du risikerer at overbelaste strømkredsen og enten skade blenderens elektriske
dele eller sprænge kredsløbets beskyttelse.
1.8 MASKINEN MÅ IKKE BETJENES HVIS DEN VISER SIG AT VÆRE
BESKADIGET
Hvis blenderen svigter, skal der først ringes til servicerepræsentanten. Hvis den
bliver tabt eller på nogen måde skadet, skal den straks bringes til en Blentec
servicerepræsentant. for eftersyn, reparation, elektrisk eller mekanisk justering,
eller eventuelt udskiftes.
1.9 MASKINEN MÅ IKKE BETJENES I VÆSKE
Blenderens motor må ikke betjenes i vand eller andre former for væsker. Undgå
enhver kontakt mellem motoren og vand. Bevidst brug af maskinen udendørs i
regnvejr vil ugyldiggøre garantien.
1.10 DER MÅ IKKE ANBRINGES DELE, SOM FOR EKSEMPEL METAL,
STEN ELLER ANDRE HÅRDE MATERIALER I BLENDERENS KANDE
Køkkenredskaber af metal og andre hårde materialer er farlige. De kan forårsage
kvæstelser eller skade. Skade på grund af sådanne fremmedlegemer ugyldiggør
garantien.
1.11 BLENDEREN BØR IKKE BETJENES MED TILBEHØR SOM IKKE ER
SOLGT AF BLENDTEC
Brug af uautoriseret tilbehør ugyldiggør garantien og kan forårsage brand,
elektrisk stød, eller kvæstelser.
1.12 BLENDERENS LÅG SKAL ALTID SÆTTES PÅ INDEN MASKINEN
STARTES
Selv om du har en lydafskærmning, sørg for at sætte låget på blenderens kande
inden du lukker låget.
1.13 UNDGÅ KONTAKT MED METALBUNDEN EFTER FORLÆNGET BRUG
Blenderens metalbund kan blive varm efter adskillige arbejdsgange.
1.14 KNIVENE ER SKARPE! DE SKAL HÅNDTERES MED STOR
FORSIGTIGHED
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1.15 Når der blendes VARME VÆSKER, fjern lågets midterste prop.
1.16 BLENDEREN MÅ IKKE RENGØRES MED VANDSTRÅLER.
1.17 DEN STRØMLEDNINGSBEHOLDER, SOM DRIVER BLENDEREN,
SKAL ALTID VÆRE TILGÆNGELIG.

DISSE ANVISNINGER BØR OPBEVARES
SEKTION 2: OVERSIGT OVER KOMPONENTER
2.1 BLENDER MOTOR
Blenderens motor består af blenderes bundramme, berøringspude kontrol,
flydende krystaldisplay (LCD) informationscenter, og kraftaggregatet.
(Se figur 1.1 og 1.2).
●

• Motorhus: Indeholder kraftaggregatet i en almindelig indfatning af rustfrit stål.

Motorens beklædning må ikke fjernes. Hvis motorens beklædning fjernes bliver
garantien ugyldig.
●

• Berøringspude: Består af seks knapper, som indeholder forprogrammerede
indstillinger, som vel som en impuls for selektiv blenderkontrol.
●

• LCD informationscenter Når en periode er færdig, viser displayet den samlede
cyklus for garantiperioden. Den viser også tilstande med overbelastning eller for
høj temperatur.
●

• Blender motor. Denne enhed er placeret inde i motorhuset og indeholder
det tekniske udstyr som kører blenderen, inklusive den elektriske motor,
drivaggregatet og en datastyret kontroltavle.

2.2 BLENDERENS KANDE ENHED
Blenderens kande enhed består af blenderkanden, knivenhed, og låg.
Blenderens kande indgår som en fast del af disse komponenter for at sikre
konsekvent blendede drinks og større brugersikkerhed.
●

Kande: Fremstillet af polykarbonat for maksimal præstation, samt en tydelig
angivelse af blenderens præstation.
●

Knivsamling: Rustfrit stål, designet til at sikre hurtig og konstant blanding.
●

Låg: Designet til at lette håndtering og hurtig aftagning for funktioner med høj
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hastighed.
2.3 VALGFRI LYDAFSKÆRMNING
Lydafskærmningen reducerer den støj, der udsendes når der blendes.
2.4 VALGFRI LYDAFSKÆRMNINGSBUND
En bærbar blender er fremstillet ved at kombinere den ovenfor nævnte
lydafskærmning med bund hvori blendermotoren indsættes. Dette giver
mulighed for mobil funktion af blenderen.
2.5 ENERGI SPECIFIKATIONER
Blendtec Blenders med de nedenfor beskrevne energi specifikationer
afhængig af hvilken model De har købt.
DET KRÆVES AT 110/120 VOLT BLENDTEC BLENDERE
BESKYTTES AF EN DEDIKERET 20 AMP
STRØMAFBRYDER ELLER SIKRING.
MODEL (110/120 VOLT)

AMPERE

WATT

ICB7 (smoothie-blender 20)

20

2400

ICB5 (smoothie-blender 18)

18

2000

ICB4 (smoothie-blender 15, SpaceSaver 15)

15

1800

ICB3 (smoothie-blender 13, SpaceSaver 13)

13

1500

ABC5 (ABC18)

18

2000

ABC4 (ABC15)

15

1800

ABC3 (ABC13)

13

1500

DET KRÆVES AT 220/240 VOLT BLENDTEC BLENDERE
BESKYTTES AF EN DEDIKERET 13 AMP
STRØMAFBRYDER ELLER SIKRING.

MODEL (220/240 VOLT)
ICB5 (smoothie-blender 18)

AMPERE
9

WATT
2000

ICB3 (smoothie-blender 13, SpaceSaver 13)

6.5

1500

ABC5 (ABC18)

9

2000

ABC3 (ABC13)

6.5

1500
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SEKTION 3: UDPAKNING
GEM DE TO SKUMINDSATSER OG AL EMBALLAGE FOR FREMTIDIG
OPBEVARING ELLER FORSENDELSE. GEM DISSE ANVISNINGER FOR
FREMTIDIG HENVISNING.
3.1 UDPAKNING AF DIN BLENDER
1. Pakken bør indeholde følgende dele:
• Blenderbund
• Blenderkande (2stk.) med låg (2 stk.)
• Lydafskærmning (ekstraudstyr)
• Ekstra blenderkander (ekstraudstyr)
2. Tag blendermotoren, lydafskærmningens komponenter, blenderkander og låg
ud af kartonet.
3. Ret strømledningen ud.
4. Undersøg om der findes noget pakkemateriale, som kan have blokeret
ventilationshullerne, enten i kraftenheden eller den sorte motorholder.
5. Undersøg alle delene for at sikre at de ikke er blevet beskadiget under
afsendelsen.
6. Hvis der findes skade, kontakt straks din Blendtec serviceforhandler.
3.2 REGISTRERING AF SERIENUMMER OG AFSENDELSESDATO
Registrer blenderens serienummer (findes på bunden) og købsdato i feltet
nedenfor. Du får brug for disse oplysninger når du kontakter Blendtec for service.
Blenderens serienummer ____________________________________
Købsdato ____________________________________

Dette skal opgives når du kontakter din Blendtec servicerepræsentant.
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SEKTION 4: INSTALLATION
4.1 Installation på en skranke
(For modellen SpaceSaver, skal lydafskærmning ignoreres)
1. Sørg for at der let kan opnås adgang til en elektrisk beholder når du placerer
udstyret.
2. Sørg for at apparatet er slukket og at stikket er taget ud. Fjern låget (toppen)
af lydafskærmningen ved enten at skubbe pianohængseltappen ud af
hængslerne. (For modellen Q serie, skal toppen løftes lige ud af bunden for at
fjerne den.) Læg lydafskærmningens top og hængslen til side.
Før strømledningen fra toppen gennem bunden af den gennemsigtige bund
af lydafskærmningen og sæt forsigtigt motoren ind i åbningen på bunden af
lydafskærmningens bund. Sørg for at gummipakningen sidder perfekt og stramt i
plastbunden.
4. Skub strømledningen og motoren ind i den sorte bund af plast
lydafskærmningen, med berøringspuden vendt fremad, og monter motoren og
den gennemsigtige lydafskærmningsbund i den sorte bund. Stræk ledningen helt
ud til bunden af blenderens bund.
5. Sæt udstyret på skranken og geninstaller toppen af den gennemsigtige
lydafskærmning.
6. Sørg for at der er spillerum over skranken og rundt om installationen for at
sikre
uhindret betjening af lydafskærmningen.
4.2 Klargøring af intern installation på skranken
Afgør den ønskede placering af blenderen Tag højde for ting, som for eksempel
hvor ingredienserne skal være, hvor tæt du ønsker at de skal være i forhold til
kunderne, og tilgængelig skrankeplads.
Sørg for at den eventuelle placering overholder alle dimensionelle
krav. (Se Figur 3.1-3.3.)
• Skrankens top må ikke være tykkere end 19 mm. En skranketop,
der er tykkere end 19 mm vil blokere ventilationslamellerne på de
øverste sider af motoren.
• Hvis der installeres mere end en blender, skal der være mellem 356 og
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406 mm plads. centrum-til-centrum blenderafstand.
• Hvis der installeres en lydafskærmning, skal spillerummet mindst være
216 mm fra lydafskærmningen til væggen og 660 mm fra skrankens top
til skrankens skabe.
• Sørg for at de nederste skabe har tilstrækkelig luftstrøm. Der bør
mindst være 205 mm fra skrankens top til skabets næste hylde, med en
minimal afstand på 76 mm mellem motorens bund og den nederste
hylde. Skabet må ikke være lukket, men skal have fri luftstrøm udefra til
skabets indre plads.
BEMÆRK: Blenderen trækker den ydre luft ind i lamellerne, som sidder på
bunden af motoren. Den bortleder derefter den varme luft gennem lamellerne,
som findes på de øverste sider af motoren. Sørg for at en tilstrækkelig mængde af
luft cirkulerer under motoren, for at muliggøre afkøling. Luften bør ikke sidde fast
under skrankens top. Plastikposer, kopper osv. bør ikke opbevares tættere end
76mm fra bunden af motoren.
3. Sav et hul i skrankens top; 111 mm bredt og 149 mm langt; den korte side
skal vende mod operatøren (Se Figur 4). Sørg for at kravene for plads og
målene er korrekt INDEN der saves.
4.3 Intern installation på skranken (For modellen SpaceSaver, skal
lydafskærmningen ignoreres)
Sørg for at der let kan opnås adgang til en elektrisk beholder når du placerer
udstyret.
2. Fjern den gennemsigtige lydafskærmnings låg (top) ved at skubbe
pianohængseltappen ud af hængslerne. (For modellen Q serie, skal den
øverste del simpelthen løftes af lydafskærmningen.) Anbring bunden af den
gennemsigtige lydafskærmning på skranken og sørg for at hullet i bunden af
lydafskærmningen er på linje med hullet på skrankens top.
3. Før strømledningen gennem bunden af lydafskærmningen og skrankens
øverste hul, og pas på ikke at skade afskærmningen.
4. Anbring forsigtig motoren i lydafskærmningen og skub den ind i hullet i
skrankens top. Sørg for at LCD indikatoren og berøringspuden vender mod
operatørens side af skrankens. Sørg også for at gummipakningen på motoren
passer perfekt og jævnt i lydafskærmningen og skrankens øverste huller.
5. Geninstaller forsigtigt lydafskærmningens lås med rustfri stål hængseltap.
Afskærmningens låg må ikke tabes eller sættes for hårdt på.
6. Sæt enhedens ledning ind i en beholder med passende beskyttelse. Sørg for
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at strømafbryderen er slukket inden enheden tilkobles.
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SEKTION 5: BETJENINGSANVISNINGER
5.1 OVERSIGT OVER FUNKTIONERNE
1. Løft lydafskærmningens låg. Hvis blenderen ikke er tændt, tænd
netafbryderen; denne findes foran blendermotoren.
2. Anbring den fyldte blenderkande på motoren, og sørg for at placere kanden
hele vejen ned og at krukkens låg sidder forsvarligt fast.
3. Tryk på knappen på berøringspuden for det ønskede blenderprogram.
5.2 AUTOMATISK PROGRAMDRIFT
Hvis dette er angivet, er Blendtec blenderne programmeret til et standard
Multipurpose blender program. Se diagrammet for Blendtec programmer, i
håndbogen for nærmere oplysninger om programmering og betjening af din
blender. Dette diagram findes også online på blendtec.com.
5.3 MANUEL BETJENING
Pulsknap: Blender blandingen med en konstant HØJ hastighed (70 procent
effekt) men knappen er nedtrykket. Generelt er dette den sidste knap på højre
side af blenderens berøringspude, og er afmærket med bogstavet “P”. Denne
knap bruges normalt for yderligere blending, når en programmeret cyklus
allerede er blevet brugt.
5.4 FORSLAG TIL FEJLUDBEDRING
BLENDER MOTOREN TÆNDER IKKE: Hvis blender motoren ikke tænder,
prøv følgende:
●

• Sørg for at netafbryderen på det nederste fronpanel er tændt.
• Kontroller husets el-afbryder eller sikring, for at sikre at den er sat på tændt
position.

• Tag ledningen til blenderen ud af stikkontakten, og sæt den i igen.
• Undersøg om indikatoren med cifrene på det flydende krystaldisplay (LCD)

lyser. Hvis LCD ikke lyser, betyder det at der mangler effekt til mikroprocessoren.

• ●Kontroller LCD’et:

En aflæsning med “OVERTEMP” angiver at en tilstand med varmløbning er
blevet detekteret og at motoren er blevet deaktiveret indtil apparatet køler til
driftstemperaturer. Tag stikket ud af motoren og lad motoren køle af i mindst 20
minutter.
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En aflæsning med “OVERLOAD” (overbelastning) angiver at motoren er
overbelastet. Sluk motoren i 10 sekunder (med afbryderen) og tænd derefter
motoren igen for at fjerne overbelastningen, og kontroller om blenderkanden er
blokeret.
En aflæsning med “LOW VOLTAGE” (lav spænding) angiver at der ikke tilføres
nok spænding til motoren. Sluk motoren. Korriger årsagen til den lave spænding.
(Dette forårsages normalt af at mere end et apparat trækker strøm fra den
samme strømkreds, eller af lav effekt fra en strømkilde (brun udgang). Tænd
motoren igen og forsæt med betjeningen.
KVIVEN STOPPER: Hvis kontakten for overbelastning stopper blenderen, fjern
blenderkanden og undersøg om der findes en blokering af kniven. Hvis der ikke
er nogen blokering, udskift kanden og brug “pulse” knappen på berøringspuden
for hurtigt at køre kniven gennem blandingen. Når kniven drejer uhindret, kan en
programmeret knap bruges.
ÆNDRINGER AF STØJNIVEAU: Hvis blenderens støjniveau er taget til i
væsentlig grad i forhold til de oprindelige niveauer, skal det undersøges om
støjen kommer fra motoren eller kanden.

• Motor: Kontroller om den overflødige støj kommer fra motoren. Fjern kanden fra
bunden og tryk på cyklus nummer et. Lyt til motorens lyd uden at kanden sidder
på blenderen. Hvis støjen er overflødig, kontakt dit Blendtec servicecenter.

• Kanden: Kontroller om den overflødige støj kommer fra kanden. Sæt kanden

tilbage på blenderen. Kør motoren i et kort øjeblik med “P” knappen. Skift
kanderne frem og tilbage for at fastslå om lyden ændrer sig når der bruges
forskellige kander. Hvis en kande giver overflødig støj, eller hvis knivsamlingen
virker løs eller lyder “knitrende” når den drejes med hånden, skal du henvende
dig til dit Blendtec servicecenter for assistance.
DEN BLENDEDE TEKSTUR ER UTILFREDSSTILLENDE: Hvis den blendede
tekstur af produktet er klumpet eller ujævn, skal du gøre følgende:
●

• ●Sørg for at blandingen ikke kaviterer under cyklussen. Kavitering er en tilstand

hvor kniven roterer frit i en luftlomme inde i blandingen fordi blandingen er for
kold eller for fast. Dette problem kan udbedres ved at øge blandetemperaturen
(ved at reducere antallet af isterninger, øge væskemængden og/eller sørge for
at de frosne ingredienser, der bruges i opskriften aldrig er koldere end 12 grader
Celsius). Når den korrekte kombination af korrekt tempererede ingredienser
bruges, bliver drikken altid blød, tyk og den kan blendes uden operatørens
opmærksomhed.
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• ●Sæt cyklustiden op. Hvis drikken er godt blandet, men ikke har fået nok tid,

prøv en længere cyklus (normalt ved at bruge et højere knapnummer for at starte
blenderen) eller ved at røre og holde “Pulse” knappen nede indtil den korrekte
tid er opnået.

• Sørg for at kandens drivaksel er bragt helt i indgreb i drivaggregatet, eller at
kniven sidder forsvarligt fast på drivakslen.

HAR DU PRØVET ALT? Hvis ingen af de forudgående forslag virker, skal du
henvende til din Blendtec servicerepræsentant for yderligere assistance.
5.5 BLENDERKANDEN SKAL RENGØRES DAGLIGT
1. Brug postevand, og tilsæt 4 kopper (1liter) vand og 1 til 2 dråber (7 ml)
flydende opvaskemiddel i blenderkanden.
2. Sæt låget godt fast på kanden. Anbring blenderkanden på motoren og tryk på
“pulse” knappen i 15 sekunder.
3. Skyl med rent vand indtil al sæben er skyllet fra kanden og låget.
4. Opbevar såvidt som muligt kanden i lodret stilling. Hvis kanderne opbevares
med bunden i vejret, skal det sikres at der ikke findes vand i bunden omkring
knivens drivaksel.
5. Kander med 64 ounce kan stables inde i hinanden, men sørg for at
hankene sidder skiftevis. DISSE KANDER MÅ IKKE STABLES MED HANKENE
SAMMENSAT! KANDER med 96 ounce kan kun stables med aflåste hanke.
BEMÆRK: Når kanden vaskes i en opvaskemaskine, bør den sættes på det
øverste stativ. Blenderkander kan forsvarligt sættes i en opvaskemaskine ved
temperaturer op til 104 grader Celsius.
5.6 LANGTIDS HYGIEJNISERING AF KRUKKEN
1. For langtids hygiejnisering, fyld blenderkanden med varmt vand.
2. Tilsæt 1 teskefuld (5 ml) med flydende klor.
3. Rør i 10 sekunder for at blande vand og blegemiddel Lad blandingen være i
blenderkanden i 5 minutter.
4. Hæld vand/klor blandingen ud. Opbevar kanden som beskrevet i sektion 5.5.
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5.7 DAGLIG RENGØRING AF MOTOREN
1. Sørg for at netafbryderen er slukket, og at motorens stik er taget ud inden
rengøring.
2. Tag motoren ud af lydafskærmningen. Fjern gummipakningen fra stålbundens
rand og vask pakningen med et let rengøringsmiddel.
3. Når der er behov for det, tør blenderens metaltop og sider af med en fugtig
klud. Lette rengøringsmidler, som for eksempal WINDEX® kan bruges.
5.8 UGENTLIG RENGØRING AF MOTOREN (Skal foretages udover den
daglige rengøring mens motorens stik er taget ud af afskærmningen)
1. Fyld blenderens drivaggregat (se figur 1.2) med et kraftigt rengøringsmiddel
som for eksempel 409® eller Simple Green®. DER MÅ IKKE FYLDES FOR MEGET
PÅ. Lad det stå i 5 minutter.
2. Rens drivaggregatets indvendige rifler og riller med en tandstikker, en ishakker
eller et andet hårdt og spids redskab.
3. Vend motorens bund i vejret for at hælde materialet ud af drivaggregatet. Brug
et stykke køkkenrulle eller en klud til at tørre området, og sæt motoren tilbage på
plads.
5.9 GODE RÅD OM RENGØRING OG ADVARSLER
Brug ikke skuremidler til at rengøre blendermotoren, kanden eller
lydafskærmningen, da dette vil gøre overfladen mat eller ridset
●

• ●Der må under ingen omstændigheder bruges vandstråler til rengøring af dette
udstyr.
●

• ●Blendermotoren må IKKE dyppes i vand - DETTE VIL UGYLDIGGØRE
GARANTIEN
●

• ●Undgå at dyppe blenderkanderne i mere end 5 minutter. Vand

der trænger gennem kandens bundpakninger vil reducere kandens levetid. Når
du har renset kanden, skal den opbevares med bunden i vejret. Der må IKKE
være vand i området omkring bundpakningerne.
●

• ●Hvis kanden skal opbevares i længere tid, tilsæt en lille mængde madolie

(som for eksempel vegetabilsk olie) på pakninger rundt om knivsamlingen, både
på blenderkandens inder og yderside.
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SEKTION 6: GARANTI OG SERVICEPROCEDURE
6.1 BESKRIVELSE AF GARANTI
MOTOR:
Standard Blendtec United States (US) garanti er som følgende:
ABC18, ABC15, ABC13, Smoother20
3 år eller 20.000 cyklusser
Smoother18, Smoother15, Smoother13
2 år eller 15.000 cyklusser
SpaceSaver15, SpaceSaver13
1 år eller 10.000 cyklusser
Standard Blendtec International (udenfor USA) garanti er som følgende:
ABC
1 år eller 20.000 cyklusser
Smoothie-blender
1 år eller 15.000 cyklusser
SpaceSaver
1 år eller 10.000 cyklusser
KANDE:
Polykarbonat kanden og den interne lejesamling er garanterer mod fejl som
følger:
Kande model
Garanti
40-501, 40-502, 40-503
180 dage fra købsdato
40-505, 40-508
1 år fra købsdato
Kandens modelnummer findes under NSF logoet på selve kanden.
KNIVE:
De rustfri stålknive er garantered mod brud under hele kandens levetid. Bemærk
venligst at knivene kan blive sløve som et resultat af anvendelse, og dette
påvirker ikke blenderens effektivitet.
LYDAFSKÆRMNING:
Lydafskærmningen er garanteret i 90 dage mod fabrikationsfejl.
DRIVAGGREGAT:
Drivaggregatet (se fig. 1.2) er garanteret under hele maskinens levetid.
Garantien er gyldig fra afsendelsesdatoen, eller fra købsdatoen, når der skaffes
et købsbevis. Kosmetisk skade og misbrug er ikke af denne garanti.

Side xiii

6.2 SERVICEPROCEDURE
Hvis du har problemer med at bruge din Blendtec blender, kan du gøre følgende:
UNDER GARANTI
1. Henvend dig straks til din autoriserede Blendtec servicerepræsentant for at få
problemet diagnosticeret. Du bedes også om at have dit serienummer klar, samt
en beskrivelse af problemet. Du må ikke forsøge selv at foretage reparationer.
Reparationer, som foretages af personer, udover Blendtec auhoriserede
servicerepræsentanter ugyldiggør garantien. Mange problemer kan løses let og
enkelt over telefonen.
2. Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, er det muligt at dit apparat skal
udskiftes. Hvis garantien stadig gælder, vil Blendtec reparere eller udskifte dit
apparat gratis. Kosmetisk skade og misbrug er ikke inkluderet.
HVIS GARANTIEN ER UDLØBET
1. Kontakt din Blendtec servicerepræsentant, for at få problemet diagnosticeret.
Du bedes om have dit serienummer klar, sammen med en beskrivelse af
problemet. Mange problemer kan løses let og enkelt over telefonen. Forsøg på
selv at foretage reparationer ugyldiggør garantien for din maskine.
2. Hvis du ikke har en garanti, og ønsker at få apparatet repareret, kan du pakke
dit eksisterende apparat i en kasse og sende det til din autoriserede Blendtec
servicerepræsentant. Din Blendtec servicerepræsentant vil sende en regning til
dig for erlagte ydelser.
Når du sender din blender til servicerepræsentanten (enten med eller uden
garanti), skal du opgive følgende:

Navn:
Firma: 				
Adresse:
Telefonnr.:
Serienummer:

(Findes på motorens underside)

Antal cyklusser:

(Nummer på LCD displayet)

Købsdato: 			
Beskrivelse af problemet:
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Købssted:

Butikkens nummer:

BILAG A: ABC BLENDER BETJENING
A1: Betjening
ABC modellerne er udstyret med en sikkerhedsafbryder, som hindrer apparatet
i at fungere, medmindre lydafskærmningen er helt lukket. For at betjene ABC’en,
tryk på den ønskede knap. En rød LED lyser over den valgte knap, og forbliver
tændt indtil der vælges en anden knap, eller knappen røres endnu engang under
betjeningen. Maskinen vil starte blendecyklussen, når lydafskærmningen er
blevet lukket. Hvis en af knapperne røres under motordriften, stopper blenderen
og genvælger knappen. Hvis “P” (Pulse) knappen røres når lydafskærmningens
låg står åbent, bevirker det at alle programmerne bliver genvalgt. Låget kan
derefter lukkes uden at starte en cyklus.
A2: Aflåsningsfunktioner
Automatisk aflåsningsfunktion: Udstyret sendes med dette valg installeret.
Motoren kører ikke i denne modus, medmindre lydafskærmningen låg er lukket.
Det valgte program (som vises på den oplyste programknap på berøringspuden,
starter automatisk hver gang lydafskærmningen lukkes, medmindre der igen
trykkes på den oplyste knap for at genvælge programmet. For at genoprette
denne aflåsningsmode fra enten Safety (sikkerheds) eller Manual (manuel)
mode, tryk på “P – 1 – 3” knapperne hurtigt efter hinanden.
●

Sikkerhedsmode: Motoren kører ikke i denne modus, medmindre
ludafskærmningen er lukket. Motoren starter ikke automatisk når afskærmningen
er lukket. Der skal trykkes på en knap hver gang operatøren ønsker at starte en
drikkecyklus. For at vælge denne modus fra automatisk Aflåsning eller Manuel
modus, tryk på “5 – 1 – 3” hurtigt efter hinanden.
●

Manuel modus: I denne modus deaktiveres sikkerhedaflåsningen og
blendermotoren starter hver gang der trykkes på en knap. for at vælge denne
modus fra automatisk aflåsning eller sikkerhedsmodus, tryk på “4 – 1 – 3”
knapperne hurtigt efter hinanden.
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BILAG B - PRODUKTDIAGRAMMER
FIGUR 1.1 - SET FORFRA: BLENDER MOTOR OG KANDE

Låg

Kande
Knivsamling

LCD display
Netafbryder

FIGUR 1.2 - SET OVENFRA: MOTOR

Drivaggregat
Berøringspude
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SET FORFRA

8.81”
(434,85 mm)

17.12”
(434,85 mm)

SET FRA SIDEN

8,31”
(434,85 mm)

17.12”
(434,85 mm)

5.84”
(148,34 mm)

SET FRA SIDEN
(ÅBEN AFSKÆRMNING)

8.31”
(434,85 mm)

731.901 mm

FIGUR 2.1 - OVER SKRANKEN: ABC, SMOOTHIEBLENDER
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Side A-IV
9.35”
(237,49 mm)

SET FRA SIDEN
(ÅBEN AFSKÆRMNING)

SET FRA SIDEN

2.59”

9.35”
(237,49 mm)

18.41”
(467,62 mm)

(65,78 mm)

SET FORFRA

9.29”
(235,96 mm)

18,41”
(467,62 mm)

22.51”
(571.75 mm)

FIGUR 2,2 - OVER SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER
(MED Q SERIE KOMPONENTER)

SET FORFRA

6.32”
(160,53 mm)

16.09”
(408,69 mm)

SET FRA SIDEN

8.22”
(408,69 mm)

16.09”
(408,69 mm)

FIGUR 2.3 - OVER SKRANKEN: SPACESAVER
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Side A-VI
9.19”
(233,4 mm)

SET FRA SIDEN

8.50”
(215,9 mm)

SET FORFRA

10.97”
(278,6 mm)

10.97”
(278,6 mm)

SET FRA SIDEN
(ÅBEN AFSKÆRMNING)

8.00”
(203,2 mm)

22.67”
(152,9 mm)

FIGUR 3.1 - I SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER

6.02”
(152,9 mm)

8.97”
(227,8 mm)

SET FRA SIDEN

8.49”
(215,6 mm)

SET FORFRA

10.24”
(260 mm)

10.24”
(260 mm)

3.03”
(77 mm)

SET FRA SIDEN
(ÅBEN AFSKÆRMNING)

8.00”
(203,2 mm)

14.37”
(365 mm)

FIGUR 3,2 - I SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER
(MED Q SERIE KOMPONENTER)
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FIGUR 4 - Skabelon til hul i skranken

5-7/8”
(149,22 mm)

4-3/8”
(111.125 mm)
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