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Ära ürita blenderi alust ise remontida.

Ära kunagi eemalda blenderi mootori korpust. Blenderi mootoril 
ei ole kasutaja jaoks seadistatavaid või hooldatavaid osi. Kõiki 
hooldustöid peab teostama vastav volitatud hooldustehnik. Korpuse 
eemaldamine või blenderi iseseisev hooldamine tühistab garantii.

Lülita masin välja, kui seda ei kasutata.

Kõigi Classic ja Pro750 blenderite väljalülitusnupp asub blenderi 
mootori korpuse tagaküljel. Kõigi Designer seeria ja Professional 
800 blenderite väljalülitusnupp asub puuteplaadi ülemises paremas 
nurgas.

Pärast kasutamist hoidu blenderi ajamipesa või 
kannuvõlli puudutamisest!

Blenderi ajamipesa ja kannuvõll võivad olla pärast segamistsükli 
kasutamist väga kuumad

Blendtec Go lisatarvikut puudutavad erilised 
ohutusjuhised

•  ÄRA kunagi kasuta Blendtec GO lisatarvikut, kui kaas pole 
korralikult mikropeenesti külge kinnitatud. 

• ÄRA kunagi kasuta supitsüklit või blenderit koos kinnitatud GO 
lisatarvikuga kauem kui 60 sekundit. 

Ohutus

• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas 
lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed tajud on piiratud 
või kellel puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, kui nende 
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole õpetanud neid 
seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Paigaldamine tööpinnale

•  Vali pistikupesale lähedal asuv koht. Samuti arvesta sellega, et 
toiduained oleksid ligidal ning tööpinnal oleks piisavalt vaba 
ruumi.  

•  Aseta blender tööpinnal kohale, kus blenderi õhu sissevõtuavad 
külgedel ja tagumine väljalaskeava oleksid vabad. 

• Veendu, et blenderi kohal ja ümber oleks piisavalt ruumi, et see 
saaks võimaluse korral lisamüra tekitamata takistusteta töötada. 

•  Ühenda seade sobiva maandusega pistikupessa.

• Pro 750 In-Counter blenderi paigaldamisjuhised leiate veebi-
kasutusjuhendist: https://www.blendtec.com/support/guides

Blender on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks! 
Blenderi kasutamine mis tahes kaubanduslikul 
eesmärgil muudab garantii kehtetuks.

Ära täida blenderi kasutamisel kannu üle märgitud 
mahu.

Enne Blendtec®-i blenderi kasutamist loe kõik juhised hoolikalt 
läbi. Nende juhiste järgimine aitab hoida ära vigastusi ja masina 
kahjustusi ning annab sulle kindluse, et kasutad uut blenderit 
parimal võimalikul moel.

Väldi kokkupuudet liikuvate osadega. 

•  HOIA sõrmed, käed, juuksed ja rõivad liikuvatest osadest eemal.

•  HOIA töötamise ajal kõiki köögiriistu ajamipesast ja blenderi 
kannu pöördlabast eemal, sest köögiriistad võivad laba või 
blenderi kannu kahjustada.

•  ÄRA pane kätt blenderi kannu ega lisa koostisaineid kätega, kui 
blenderi kann on mootorialusel.

•  ÄRA puuduta pöördlaba sõrmedega, olenemata sellest, kas see 
on mootorialusel või mitte.

•  ÄRA aseta kannu ajamipessa, kui blenderi mootor töötab.

•  ÄRA liiguta või eemalda blenderi kannu, kui blender töötab.

Need ettevaatusabinõud aitavad vältida enda 
vigastamist ja/või blenderi kahjustamist.

Ära kasuta blenderit, kui see tundub olevat rikkis.

Blenderi tõrgete korral võta kohe ühendust volitatud Blendtec’i 
hooldustehnikuga. Kui pillad blenderi maha või kahjustad seda 
muul moel, siis lase see Blendteci hooldustehnikul kohe üle vaadata, 
remontida, teha elektri- või mehaanilisi seadistustöid, või vaheta 
blender vajaduse korral välja.

Ära kunagi aseta blenderit vedeliku sisse.

Elektrilöögiohu vältimiseks ära aseta mootorialust vette ega muusse 
vedelikku. Ära kasuta blenderit õues, kus see võib jääda sademete 
kätte. See tühistab garantii.

Ära pane kannu midagi muud peale toiduainete.

See on ohtlik, kui paned kannu köögiriistu, kive, klaasi või muud 
peale toiduainete. Selliste võõrkehade tekitatud vigastused 

tühistavad garantii. Ära pane käsi ega köögiriistu töötava 
blenderi kannu, et vähendada raskete inimvigastuste või blenderi 
kahjustamise riski. Köögiriistu tohib kannus kasutada ainult siis, kui 
blender ei tööta.

Ära kasuta blenderit, kui kaas ei ole paigas.

Blenderit EI tohi kasutada kauem kui 5 minutit järjest.

Kasuta blenderit ainult koos Blendteci müüdavate 
lisatarvikutega.

Heakskiitmata lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, 
elektrilöögi ja/või vigastuse ja tühistab garantii.

Blenderi kann peab seadme töötamise ajal olema 
korralikult kinnitatud.

Ettevaatust, ära sega kuumi vedelikke või muid kuumi 
koostisaineid.

Segamistsükli alguses võib keev või väga kuum vedelik tekitada 
põletusi või kannult kaane pealt ära lüüa.

Kuuma supi tsükli kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Kuuma supi tsükli kasutamisel soojendab pöördlaba liikumisest 
tekkiv hõõrdumine kannu sisu. Õhutusavaga kaas laseb üleliigse 
rõhu välja. Ole ettevaatlik, et sa ei puutuks kokku auruga, mis väljub 
kaane läbipaistvast keskosast.

Ettevaatusabinõud toitejuhtme puhul

• ÄRA kunagi kasuta kahjustatud toitejuhtme või pistikuga     
      blenderit. Ohu ärahoidmiseks tuleb lasta katkine toitejuhe  
      tootjafirmal või volitatud hooldustehnikul välja vahetada.

•  ÄRA jäta juhet üle töötasapinna ääre rippuma.

• ÄRA kasuta selle seadme puhul pikendusjuhet.

• Ühenda blenderi mootor vooluvõrgust lahti peale kasutamist, 
enne blenderi asukoha muutmist või puhastamist.

OLULISED OHUTUSJUHISED



EES
TI

7

BLENDER BASICS
Blendtec on enamat kui lihtsalt blender— seda saab köögis kasutada koos erinevate lisatarvikutega järgmistel viisidel: 

Segamine

Seda põhifunktsiooni saab kasutada smuutide, tainaste, kokteilide, 
vahukoore ja salatikastmete valmistamiseks.

Tavaliseks segamiseks vali soovitud kiirus ja lase blenderil töötada, 
kuni soovitud konsistents on saavutatud. 

Märgjahvatus ja hakkimine 

Blenderit saab kasutada suure veesisaldusega toiduainete nagu 
leotatud terade märgjahvatamiseks või toore liha hakkimiseks.

Kasuta pulseerimisfunktsiooni soovitud konsistentsi jahvatamiseks/
hakkimiseks.

Puhasta blender pärast toore liha hakkimist põhjalikult, et vältida 
teiste toiduainete saastamist.

Kuivjahvatus 

Peenesta või jahvata kaunvilju või täisteri, et neid kasutada 
kuumades putrudes, küpsetistes ja leivas.

Terade jahvatamiseks kasuta pulseerimisfunktsiooni, kuni saavutad 
soovitud peensusastme; kui soovid peenemat jahvatust, kasuta 
käsitsi kiiruse reguleerimist või jahvata kauem. 

Kuivjahvatust saab kasutada ka riivsaia valmistamiseks või küpsiste 
purustamiseks. Kasuta pulseerimisfunktsiooni, kuni soovitud 
konsistents on saavutatud.

Mahla pressimine tervetest viljadest

Tervetest puu- ja köögiviljadest saadav mahl ja kiudained sisaldavad 
kõiki tervisele vajalikke aineid.

Tervetest viljadest mahla saamiseks lase blenderil segada suurel 
kiirusel 50 sekundit.

Märgpeenestamine 

Märgpeenestamise abil on lihtne peenestada toiduaineid nagu 
porgand ja seller.

Lisa ringluse hõlbustamiseks lihtsalt kannu vett koos toiduainetega, 
mida soovid peenestada.

Järelejäänud vedelikku saad kasutada smuutides, kastmetes ja 
suppides.

Märgpeenestamiseks vajuta pulseerimisnuppu 8–12 korda või kuni 
soovitud konsistents on saavutatud.

Kuivpeenestamine

Blender suudab peenestada pähkleid, kõva juustu, kookospähklit jt 
kõvu toiduaineid lihtsalt, kiiresti ja suurt segadust jätmata.

Kuivpeenestamiseks kasuta pulseerimisfunktsiooni või peenesta 
keskmisel-suurel kiirusel.

Parima tulemuse saamiseks peenesta koostisaineid väikestes 
kogustes.

Külmutatud maiuste valmistamine

Blenderiga saad valmistada siidjat jäätist, sorbetti, külmutatud 
jogurtit ja muud. Külmutatud maiuste valmistamiseks lase blenderil 
esmalt segada madalal kiirusel 15 sekundit, seejärel keskmisest 
suure kiiruseni, kuni soovitud konsistents on saavutatud.

Tainad

Terade jahvatamise järel võid kasutada sama kannu ka jahu ja suure 
veesisaldusega koostisosade tainaks kokku segamisel.

MITMEKÜLGSUS
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KANNU TÄITMINE
Parimate tulemuste saamiseks lisa koostisained kannu järgnevas järjekorras:

1. Vedelikud (nt vesi, mahlad, piim) 

2. Pehmed tahked toiduained (nt maapähklivõi, banaanid jt pehmed puuviljad, pulbrid) 

3. Kõvad, tihked või külmutatud toiduained (nt porgandid, külmutatud maasikad, jää) 

Kannu õigesti täitmine aitab vähendada tühimiku moodustumist. Loe täpsemalt tühimiku moodustumise kohta Tõrkeotsingu lehelt.

Märkus: Kui kasutad Blendtec GO lisatarvikut, täida kann vastupidises järjekorras, lisades sellesse esmalt jää ja kõvad koostisained ning 
seejärel pehmed koostisained ja vedelikud.

Kõvad, tihked või külmutatud toiduained

Pehmed ja tahked toiduained

Vedelikud

KANNU PUHASTAMINE
Enne kannu esmakordset kasutamist (ja peale igat kasutamist) järgi neid lihtsaid puhastamise nõuandeid:

1. Vala kannu klaasitäis (240 ml) vett ja tilk nõudepesuvahendit. 

2. Aseta kann blenderile; vajuta puhastustsükli nuppu või 10 sekundiks pulseerimisnuppu. 

3. Eemalda kann ja loputa seda sooja veega. 

Mootorialuse puhastamiseks pühi seda lihtsalt vee või pehmetoimelise nõudepesuvahendiga. Muude kemikaalide kasutamine võib rikkuda 
blenderi aluse pealispinna. Kui kasutad Blendtec GO lisatarvikut, eemalda kindlasti mikropeenesti küljest tihend ja puhasta mõlemad hoolikalt 
peale igat kasutamist.
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Kõik meie kannud ja lisatarvikud on loodud selleks, et muuta elu köögis lihtsamaks. Meie tooted ei paku mitte ainult siidiseid segusid, vaid on 
ka loodud nii, et neid on ohutu kasutada ja lihtne puhastada. 

Classic 

Classic on profitasemel võimas 
ja uskumatult mitmekülgne 
kombain, ülim kõik-ühes seade.

• Classic mootorialus 

•  BPA-vaba kann õhutusega 
kaanega

Designer

Designer pakub täiustatud 
segamistehnoloogiat ja laias 
valikus lihtsasti kasutatavaid 
funktsioone.

• Designer mootorialus 

• BPA-vaba kann õhutusega  
       kaanega

Professional 

Too absoluutselt parim 
profiblender enda kööki.

• Professional mootorialus

• BPA-vaba kann õhutusega  
      kaanega

FourSide™ kann 

FourSide on ideaalne keskmise 
mahuga smuutisegude ja 
jookide valmistamiseks. See 
sobib ideaalselt ka kõigeks 
järgnevaks:

• Jäätis

• Terade jahvatamine 

• Supid

• Dipid ja tainad 

BLENDERID JA LISATARVIKUD

Blendtec Go™ 

Blendtec Go võimaldab sul 
valmistada segu ühekordselt 
kasutatavasse topsi või 
kaasavõetavasse anumasse. 
Sobib ideaalselt järgnevaks:

• Smuutid

• Dipid 

• Proteiinikokteilid 

Wildside+™ kann

WildSide+ kannu siseseinal 
on unikaalne viies lisakülg, 
mis suunab segunemise 
kiirendamiseks segu tagasi 
pöördlabale.

• Kiiresti valmivad toidud 

• Smuutid

• Dipid ja tainad 

• Mahl tervetest viljadest

Mini Wildside™ kann 

Mini Wildside on Wildside + 
kannu väiksem versioon. Väike, 
aga võimas, sobib ideaalselt 
järgnevaks:

• Smuutid

• Proteiinikokteilid 

• Mahlad 

• Tainad 

Twister™ kann

Twisteri kann segab kerge 
vaevaga kokku ka kõige paksema 
konsistentsiga koostisosad! 
Sobib ideaalselt järgnevaks:

• Saia- ja pähklipuru 

• Pähklivõid 

• Hummus 

• Imikutoit 
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Režiim
Lülita käsitsi kasutuse ja eelprogrammeeritud 
segamistsüklite vahel

Suurenev kiirus
Tsüklid, mis segavad kiirustel Lo, Med-Lo, Med, Med-Hi 
ja  Hi

Kiirendamine
Segamiskiiruse käsitsi suurendamine

Aeglustamine
Segamiskiiruse käsitsi vähendamine

Mahutundlikud puuteliugurid

Puuteliugurid võimaldavad sul blenderi kiirust peenhäälestada. Kiiruse suurendamiseks lihtsalt libista sõrme paremale ja kiiruse 
vähendamiseks vasakule.

Dipid
Salatikastmed, dipid, kastmed, tainad

Jäätis
Jäätis, külmutatud jogurt, sorbetid

Smuutid
Puuviljasmuutid, köögiviljasmuutid

Puhastamine
Automaatne puhastustsükkel

Kuum supp
Supid, kuum šokolaad, siirupid, fondüüd

+10
Lisab tsüklile 10 sekundit

Mahl tervetest viljadest
Mahlad, köögiviljajoogid

Kindla pikkusega tsüklid
Kuumad supid, tainad

Pulseerimine
Kasutatakse kiireks segamiseks ja liha tükeldamiseks 
suurel kiirusel

Kokteilid
Kokteilid, piimakokteilid

Tainad
Kastmed, dipid, salatikastmed, tainad

Peatamine
Segamistsükli käsitsi peatamine

Segamistsüklid on kindlat tüüpi segude valmistamiseks loodud ajastatud tsüklid. Need ühepuute- tsüklid kiirendavad, aeglustavad ja lülituvad 
automaatselt välja selleks, et kasutamist lihtsustada. Blenderitel võivad olla mõned nimetatud eelprogrammeeritud tsüklid ja seadistused, et 
sobida laiale valikule toitudele ja funktsioonidele

KIIRÜLEVAADE – PUUTEPLAADI IKOONID KKK JA TÕRKEOTSING
Tavapärasest valjem jahvatusmüra (kann või 
mootorialus)

Eemalda kann aluselt ja käivita tavaline smuutitsükkel. Nii saad 
kuulata ainult mootorit ja tuvastada ebatavalise müra. Kui ebatavalist 
müra ei ole kuulda, võib olla probleem kannus. Palun vaata lõiku 
kannu tõrkeotsingu kohta.

Ülekoormuse tõrketeade “E-02 Overload” 

Kui blender annab tõrketeate “E-02” või “Overload” (ülekoormus), 
lase väljalülitatud seadmel viis minutit seista ja seejärel lase töötada 
ilma kannuta. Kui mootor töötab ilma kannuta normaalselt, lisa 
kannu klaasitäis vett ja aseta blenderile. Käivita smuutitsükkel. Kui 
probleem püsib, helista klienditeenindusse.

Vool puudub

Kontrolli masina toitesüsteemi pealülitit. Veendu, et see on 
sisselülitatud asendis. Kui probleem püsib, ühenda seade 
teise pistikupessa. Kui voolu ikka veel ei ole, võta ühendust 
klienditeenindusega.

Ülekuumenemise tõrketeade “Overtemp”

Lülita blender välja ja lase 5-10 minutit seista. Lase blenderil 
töötada smuutitsüklis. Kui probleem püsib, võta ühendust 
klienditeenindusega.

Suitsu- või põlemislõhn

Suitsu- või põlemislõhna võib esineda. Küsimuste korral võta palun 
ühendust klienditeenindusega.

Kannu tõrkeotsing

Kui võll on piisavalt kaua jahtunud (vähemalt kolm minutit), haara 
kannu allosas asuvast metallvõllist sõrmedega kinni ja pööra. 
Võll peaks tegema ühe sujuva, vaikse pöörde, osutades kerget 
vastupanu. Kui see ei ole nii, vaata palun lõiku KKK meie veebilehel 
(www.blendtec.com/faq) või võta ühendust klienditeenindusega.

Puuteviga

Pühi puuteplaati kuiva ja pehme lapiga ning proovi seejärel uuesti 
nuppu vajutada. Veendu, et sõrmeots puudutab korralikult soovitud 
valikut. Kui viga püsib, lülita seade välja ja lase 20 minutit seista. Kui 
probleem püsib, võta ühendust klienditeenindusega.

Segamisprobleemid

Kui tundub, et segu ei liigu, aga laba pöörleb, võib olla segu 
sisse moodustunud õhumull. Seda nimetatakse tühimiku 
moodustumiseks. Kui see juhtub, tee läbi järgmised sammud: 
(1) peata segamistsükkel, (2) eemalda kann blenderi aluselt, (3) 
kraabi kannu sisekülgi lusikaga või lisa segusse veidi sooja vett, (4) 
eemalda lusikas, aseta kann tagasi ja jätka segamist. Blender töötab 
parimal viisil, kui selles on 1 osa vedelikku 3 osa tahkete ainete 
kohta. Kui koged sagedast tühimiku moodustumist, proovi segada 
vedelikud esmalt kõige kiudainerikkamate või tihkemate ainetega (nt 
mandlipiim ja datlid), et moodustuks baassegu või pasta. Lisa segu 
lõpetamiseks ülejäänud koostisained.

Kui need tõrkeotsingu sammud ei lahenda probleemi,  
võta palun ühendust klienditeenindusega:  

tel:  651 88 69, e-mail: service@rickman.ee
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6 portsjonit · Portsjoni suurus: 1 klaas (60 ml)

2 tl võid

1 klaas kanapuljongit

3 klaasi tomatimahla

4 klaasi tomateid

10 värskeid basiilikulehti

1 / 2 klaasi koore ja piima segu, soojendatud

Valmistamine

Kuumuta võid suurel praepannil pidevalt segades, kuni või hakkab 
pruunistuma. Sega sisse puljong ja 2 klaasitäit tomatimahla.

Lisa WildSide+ kannu ülejäänud tomatimahl, tükeldatud tomatid ja 
basiilikulehed. Sega keskmisel-suurel kiirusel 60 sekundit või kuni 
soovitud temperatuur on saavutatud.

Vala tomati-basiiliku segu pannile ja lase 15–20 minutit haududa. 
Tõsta tulelt ja jahuta veidi. Lisa koore- ja piimasegu pannile ja 
sega.

Garneeri basiiliku ja purustatud pipraga.

TOMATI-BASIILIKU SUPP
Naudi seda lihtsat, maitsvat suppi koos krõbeda täisteraleivaga.

Toitumisalane teave

Kalorid 140 Kolesterool 20 mg Kiudained 4 g

Rasv 7 g Naatrium 590 mg Suhkur 4 g

Küllastunud 
rasvhapped 4 g

Süsivesikud 18 g Valgud 5 g

LÕPUTUD VÕIMALUSED
ROHKEM RETSEPTI-IDEID LEIAD VEEBILEHELT BLENDTEC.EE/RETSEPTID
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8 portsjonit · Portsjoni suurus: 1/2 klaasi (120 ml)

1/3 klaasi / 80 ml värsket sidrunimahla

1 1/2 klaasi / 360 ml rasvast vaniljejogurtit

2 tl / 30 ml agaavinektarit

1/2 banaani

4 klaasi / 960 g jääd

Valmistamine

Lisa koostisained kannu loetletud järjekorras ja sulge kaas. Sega 
madalal kiirusel 15 sekundit, seejärel suurel kiirusel, kuni soovitud 
konsistents on saavutatud. Serveeri oma lemmikmarjade või muude 
kaunistustega.

KÜLMUTATUD SIDRUNIJOGURT
Serveeri see värskendav ja patuvaba külmutatud maius oma suvistest lemmikmarjadest.

Toitumisalane teave

Kalorid 72 Kolesterool 6 mg Kiudained 1 g

Rasv 1.5 g Naatrium 25 mg Suhkur 11 g

Küllastunud 
rasvhapped 1 g

Süsivesikud 13.5 g Valgud 1.5 g

PUNANE MARJASMUUTI

2 portsjonit · Portsjoni suurus: 420 ml

1 1/4 klaasi / 300 ml õunamahla

1 banaan

1 klaas / 240 g külmutatud vaarikad

1 klaas / 240 g külmutatud maasikad

Toitumisalane teave

Kalorid 230 Kolesterool 0 mg Kiudained 12 g

Rasv 1.5 g Naatrium 10 mg Suhkur 33 g

Küllastunud 
rasvhapped 0 g

Süsivesikud 56 g Valgud 3 g

Sõõm sõõmu haaval pakuvad marjad suuremas kontsentratsioonis 
antioksüdante kui ükski teine toiduaine.

Valmistamine

Lisa koostisained kannu loetletud järjekorras. Sulge kaas ja vali 
smuutitsükkel.

Märkus: Kui blenderil ei ole smuutitsüklit, sega keskmisel kiirusel, 
kuni soovitud konsistents on saavutatud.
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Blendteci blenderite kvaliteet on suurepärane. Võid kindel olla, et saad seda kasutada muretult ja ilma probleemideta aastaid. 

Blendtec garanteerib, et blenderil ei esine garantii kehtivusperioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud defekte. Sel perioodil 
parandatakse niisugused defektid või asendatakse toode Blendteci äranägemisel uuega tasuta.

Garantii alla ei kuulu kasutusest tingitud kulumine; toote väärkasutusest, ebamõistlikust kasutamisest, õnnetusjuhtumist (sealhulgas 
tulekahju, üleujutus või muu loodusõnnetus) tingitud kahjustused; toote omavoliline rikkumine/muutmine; Blendteci heakskiiduta lisatarvikute 
kasutamine; volitamata esindustes tehtud hooldustööd; modifitseeritud seadmed ja seadmed, mida on kasutatud kaubanduslikel eesmärkidel. 
Kaubanduslikul eesmärgil kasutamiseks loetakse kui keskmine tsüklite arv aastas ületab 2500 tsüklit.

GARANTII KEHTIB VAID BLENDTECI JA TEMA VOLITATUD EDASIMÜÜJATE MÜÜDUD SEADMETELE.

Kõikidel parandamisele antud seadmetel peab olema esialgset ostu tõendav dokument. Blendtec tagab kõigiks remonditöödeks, mida tehakse 
kehtiva garantiiga seadmetel, ettemakstud transpordi. Kui seadmel ei ole kehtivat garantiid, korraldab remonditöödeks vajaliku transpordi ja 
tasub selle eest klient. Kõik remonditavad seadmed saata aadressile:

Maaletooja:

Rickman Trade OÜ

A.H.Tammsaare tee 47

Tallinn 11316 Eesti

Telefon 651 88 69

service@rickman.ee

GARANTII KEHTIVA GARANTII KORRAL

1. Võta kohe ühendust maaletoojaga, et teha kindlaks, milles on viga. Sul peaks käepärast olema blenderi seerianumber ja probleemi kirjeldus. Ära ürita seadet ise 

     parandada. Kui seadet üritab parandada keegi teine kui Blendteci volitatud hooldustehnik, tühistab see garantii. Paljud probleemid saavad lihtsalt ja kiirelt telefoni 

     teel lahendatud.

2. Kui veale ei ole võimalik telefoni teel lahendust leida, võib olla tarvis sinu seade välja vahetada. Kui blenderil on kehtiv garantii, siis maaletooja remondib seadme 

     või vahetab selle välja tasuta. Garantii ei kata kasutusest tingitud kulumist ega väärkasutust.

3. Kui maaletooja on sulle edastanud täpsed tegutsemisjuhised, paki seade kokku ja lisa sellele järgnev teave.

Nimi: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Aadress:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Mootori seerianumber (aluse põhjal):  .........................................................................................................................................................................................................

Läbitud tsüklite arv (kuvatakse LED-teaberibal): ..........................................................................................................................................................................................

Ostukuupäev:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Ostukoht:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Probleemi selgitus:  .......................................................................................................................................................................................................................................

KEHTIVUSE KAOTANUD GARANTII KORRAL

1. Võta kohe ühendust maaletoojaga, et teha kindlaks, milles on viga. Sul peaks käepärast olema blenderi seerianumber ja probleemi kirjeldus. Ära ürita seadet ise 

     parandada. Paljud probleemid saavad lihtsalt ja kiirelt telefoni teel lahendatud.

2. Kui blenderil puudub kehtiv garantii, kuid soovid lasta seda remontida, võta ühendust klienditeenindusega ning teata oma seadme seerianumber ja ostukuupäev, 

     et saaksime anda täpsemat teavet selle kohta, kuidas toimetada meile remontimiseks seade, millel puudub kehtiv garantii.

3. Lisa saadetavale seadmele järgnev teave.

Nimi: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Aadress:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Mootori seerianumber (aluse põhjal):  .........................................................................................................................................................................................................

Läbitud tsüklite arv (kuvatakse LED-teaberibal): ..........................................................................................................................................................................................

Ostukuupäev:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Ostukoht:  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Probleemi selgitus:  .......................................................................................................................................................................................................................................

jaan.vijard
Sticky Note
lisame veebi: www.blendtec.ee
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