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kā arī pirms blendera novietojuma maiņas vai tīrīšanas. 

Nemēģiniet remontēt energobloku.

Nenoņemiet blendera motora pārsegu. Blendera motoram nav 
pašregulējamu vai apkopjamu daļu. Visa regulēšana ir jāveic 
kvalificētam servisa pārstāvim. Pārsega noņemšana vai mēģinājums 
remontēt blenderi anulēs garantiju.

Kad blenderis netiek lietots, izslēdziet elektriskās 
strāvas padevi.

Visiem „Classic“ modeļu blenderiem un „Pro750“ modeļiem strāvas 
slēdzis atrodas blendera motora pārsega aizmugurē. Visiem 
„Designer“ sērijas modeļiem un „Professional 800“ modeļiem 
izslēgšanas poga atrodas skārienekrāna augšējā labajā stūrī.

Pēc lietošanas izvairieties pieskarties blendera 
piedziņas ligzdai vai trauka vārpstai!

Pēc blendēšanas cikliem blendera piedziņas ligzda un trauka vārpsta 
var kļūt ļoti karsta.

Īpaši drošības norādījumi attiecībā uz Blendtec Go 
piederumu.

• NEIZMANTOJIET „Blendtec Go“ piederumu, ja trauks nav kārtīgi 
piestiprināts smalcinātājam. 

• NEIZMANTOJIET zupas ciklu un nepārtraukti NEDARBINIET 
blenderi ilgāk par 60 sekundēm ar pievienotu „GO“ piederumu. 

Drošība

• Personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām 
vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst 
lietot vienīgi tad, ja šādas personas uzrauga vai tās ir saņēmušas 
norādījumus par ierīces lietošanu no personas, kas ir atbildīga par 
to drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar 
ierīci.

Uzstādīšana uz letes

• Izvēlieties vietu, kas ir tuvu kontaktligzdai. Ņemiet vērā arī 
tuvumu sastāvdaļām, kā arī pieejamo letes platību. 

• Novietojiet blenderi uz letes vietā, kur netiek aizsegti blendera 
sānos esošie gaisa ieplūdes kanāli un aizmugurē esošais izplūdes 
kanāls. 

• Nodrošiniet, ka virs ierīces un tai apkārt ir pietiekami daudz 
vietas, lai skaņas apvalks, ja tāds ir, varētu netraucēti kustēties. 

• Pieslēdziet ierīci kontaktligzdai ar atbilstošu elektrisko 
aizsardzību. 

• Norādījumi „Pro 750“ modeļa uzstādīšanai letē pieejami 
tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā: https://www.blendtec.com/
support/guides 

Šis blenderis ir paredzēts lietošanai vienīgi mājas 
apstākļos! Jebkāda lietošana komerciālos nolūkos 
anulē visas garantijas.

Nedarbiniet blenderi, ja trauka piepildījums pārsniedz 
atzīmēto tilpumu.

Pirms Blendtec® blendera lietošanas uzmanīgi izlasiet visus 
norādījumus. Šo norādījumu ievērošana palīdzēs nepieļaut traumas 
un ierīces bojājumus, kā arī nodrošinās vislabāko iespējamo jaunā 
blendera lietošanas pieredzi.

Izvairieties no saskares ar kustīgām daļām. 

•  Pirkstus, rokas, matus un apģērbu VIENMĒR turiet atstatus no 
visām kustīgajām daļām. 

• Darbības laikā visus piederumus VIENMĒR turiet atstatus no 
piedziņas ligzdas un blendera trauka rotējošajām lāpstiņām, jo 
piederumi var sabojāt rotējošās lāpstiņas vai blendera trauku. 

• NELIECIET blendera traukā rokas un NEPIEVIENOJIET produktus 
ar rokām, kad blendera trauks atrodas uz motora bloka. 

• NEPIESKARIETIES rotējošajām lāpstiņām ar pirkstiem neatkarīgi 
no tā, vai tās atrodas vai neatrodas uz motora bloka. 

• NEIEVIETOJIET trauku piedziņas ligzdā, ja darbojas blendera 
motors. 

• Darbības laikā NEŠŪPOJIET un NENOŅEMIET blendera trauku.

Šie piesardzības pasākumi ļaus izvairīties no traumas 
un/vai blendera bojājuma.

Nedarbiniet blenderi, ja tas šķiet bojāts.

Ja blenderis darbojas nepareizi, vispirms sazinieties ar Blendtec 
servisa pārstāvi. Ja blenderis ir nokritis vai kaut kā bojāts, 
nekavējoties nogādājiet to Blendtec servisa pārstāvim pārbaudei, 
remontam, elektriskai vai mehāniskai noregulēšanai vai varbūtējai 
nomaiņai.

Nedarbiniet blenderi šķidrumā.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nelieciet motora 
bloku ūdenī vai citā šķidrumā. Nelietojiet blenderi ārā, kur tas var 
kļūt mitrs. Šāda rīcība anulē garantiju.

Lieciet traukā tikai pārtiku.

Piederumi, akmeņi un stikli ir bīstami, kad ir ielikti traukā. Šādu 
svešķermeņu izraisīts kaitējums anulē garantiju. Lai samazinātu 
smagas traumas vai blendera bojājuma risku, blendēšanas laikā 
nelieciet traukā rokas un piederumus. Piederumus drīkst lietot tikai 
tad, kad blenderis nedarbojas.

Nedarbiniet blenderi, ja nav uzlikts vāks.

Šo preci NEDRĪKST nepārtraukti izmantot ilgāk par 5 
minūtēm.

Nelietojiet blenderi ar uzgaļiem, ko nav pārdevis 
Blendtec.

Jebkādu neatļautu uzgaļu lietošana var izraisīt ugunsgrēku, 
elektriskās strāvas triecienu un/vai traumu, kā arī anulēs garantiju.

Kamēr ierīce darbojas, blendera traukam ir jābūt 
pareizi uzliktam vietā.

Brīdinājums! Neblendējiet karstus šķidrumus vai citas 
karstas sastāvdaļas.

Blendēšanas ciklu uzsākšana ar verdošu vai ļoti karstu šķidrumu var 
izraisīt apdegumus vai noraut trauka vāku.

Karstas zupas ciklā blendējiet piesardzīgi.

Blendējot karstas zupas ciklā, rotējošo lāpstiņu berze uzsildīs saturu. 
Vāks ļaus samazināt spiedienu. Uzmanieties, lai nenonāktu saskarē 
ar tvaiku, kas izdalās no caurspīdīgā centra vāka.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz elektrības vadu

• NEDARBINIET ierīci ar bojātu elektrības vadu vai kontaktspraudni. 
Lai izvairītos no briesmām, ja elektrības vads ir bojāts, to drīkst 
nomainīt ražotājs vai pilnvarota servisa pārstāvis. 

• NEĻAUJIET elektrības vadam nokarāties pār darbvirsmas malu. 

• NEIZMANTOJIET ierīci ar pagarinātāju. 

• Atvienojiet blendera motoru no elektrotīkla, kad tas netiek lietots, 

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI



LATV
IS

K
I

7

BLENDERA PAMATINFORMĀCIJA
„Blendtec“ ir kas vairāk par vienkāršu blenderi — tam virtuvē ir virkne citu pielietojumu, tai skaitā: 

Blendēšana

Šo pamatfunkciju var izmantot, lai pagatavotu smūtijus, samaisītu 
mīklu, saputotu putukrējumu, sajauktu salātu mērces un samiksētu 
dzērienus.

Lai izmantotu blendēšanas pamatfunkciju, izvēlieties vēlamo ātrumu 
un darbiniet to, līdz sasniegta vēlamā konsistence. 

Slapjā malšana 

Blenderis var veikt arī slapjo malšanu, maļot pārtikas vielas, kurās ir 
mitrums, piemēram, mērcētus graudus vai jēlu gaļu.

Izmantojiet pulsācijas režīma taustiņu, lai samaltu līdz vēlamajai 
konsistencei.

Neaizmirstiet pēc jēlas gaļas malšanas pilnībā iztīrīt blenderi, lai 
izvairītos no citu produktu saindēšanas.

Sausā malšana 

Sasmalciniet vai samaliet pākšaugus vai pilngraudus, lai tos 
izmantotu karstajās putrās, konditorejas izstrādājumos un maizē.

Lai samaltu graudus, izmantojiet pulsācijas režīmu, līdz iegūstat 
vēlamo smalkumu vai tad, ja vēlaties samalt graudus smalkāk, 
izmantojiet manuālo ātruma regulēšanu vai blendējiet ilgāk.

Sausā malšana tiek izmantota arī, lai pagatavotu rīvmaizi vai 
sasmalcinātus cepumus Izmantojiet pulsācijas režīmu, līdz tiek 
sasniegta vēlamā konsistence.

Sulas spiešana no veseliem produktiem

Sula no veseliem produktiem sniedz visus vajadzīgos labumus 
veselībai, ko sniedz sula un šķiedrvielas, kuras iegūst no augļa vai 
dārzeņa.

Lai izspiestu sulu no veseliem produktiem, darbiniet blenderi režīmā 
„hi“ 50 sekundes.

Slapjā smalcināšana

Slapjā smalcināšana ir ērts un vienkāršs veids, kā smalcināt tādus 
produktus kā burkāni un selerija. 

Vienkārši pielejiet ūdeni pārtikas produktam, kuru vēlaties 
sasmalcināt, lai to varētu traukā apmaisīt. Pēc sasmalcināšanas 
noteciniet sasmalcinātos produktus. 

Pārpalikušo šķidrumu var arī izmantot smūtijiem, mērcēm un zupām.

Lai veiktu slapjo smalcināšanu, piespiediet pulsācijas režīma taustiņu 
8–12 reizes vai līdz tiek sasniegta vēlamā konsistence.

Sausā smalcināšana

Blenderis var smalcināt riekstus, cietos sierus, kokosriekstu un citus 
cietus produktus viegli, ātri un radot mazāk netīrības.

Kad veicat sauso smalcināšanu, izmantojiet pulsācijas režīmu vai 
smalciniet režīmā „med“. 

Labākam rezultātam smalciniet produktus mazākās devās.

Saldētu gardumu pagatavošana

Ar blenderi jūs varat pagatavot saldējumu, sorbetu, saldētu jogurtu 
un vēl daudz ko citu. Gatavojot saldētus produktus, vispirms 
blendējiet režīmā „lo“ 15 sekundes, pēc tam režīmā „med“ vai „hi“, 
līdz tiek sasniegta vēlamā konsistence.

Mīklas mīcīšana

Jūs varat izmantot to pašu trauku, kurā tiek malti graudi, lai miltus un 
slapjos produktus sajauktu maizes mīklā.

DAUDZPUSĪBA
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TRAUKA PIEPILDĪŠANA
Lai iegūtu ideālus maisījumus, vienmēr ievietojiet sastāvdaļas traukā šādā secībā:

1. Šķidrumi (piem., ūdens, sulas, piens). 

2. Mīksti un cietie produkti (piem., zemesriekstu sviests, banāni un citi mīkstie augļi, pulveri). 

3. Cieti, blīvi vai saldēti produkti (piem., burkāni, saldētas zemenes, ledus). 

Trauka pareiza piepildīšana palīdz samazināt tukšuma veidošanos ap rotējošajām lāpstiņām. Vairāk informācijas par šo tukšuma vei-
došanos skatiet problēmu risināšanas sadaļā.

Piezīmes: Izmantojot „Blendtec GO“ piederumu, veiciet trauka piepildīšanu pretējā secībā, vispirms ievietojot ledu un cietos produktus, 
tad mīkstos produktus un šķidrumus.

Cieti, blīvi vai saldēti produkti

Mīksti un cietie produkti

Šķidrumi

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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Visi mūsu trauki un piederumi veidoti, lai atvieglotu darbu virtuvē. Mūsu preces ne tikai vienmērīgi blendē, bet arī nodrošina drošu darbību un 
tās ir viegli tīrīt.

Classic 

Jauda kā komerciāliem 
blenderiem un pārsteidzoša 
daudzpusība apvienojas „Classic“ 
modelī, kas ir visaptveroša ierīce.

• „Classic“ motora pamatne 

• Trauks bez BPA ar vāku, kas  
      mazina spiedienu 

Designer

„Designer“ piedāvā augstāku 
blendēšanas tehnoloģiju un 
plašu klāstu viegli izmantojamu 
funkciju.

• „Designer“ motora pamatne 

• Trauks bez BPA ar vāku, kas  
      mazina spiedienu 

Professional 

Patiešām labākais blenderis 
komerciāliem nolūkiem jūsu 
virtuvē.

• „Professional“ motora  
      pamatne 

• Trauks bez BPA ar vāku, kas  
      mazina spiedienu 

FourSide™ trauks

„FourSide“ ir lieliski piemērots 
vidēja izmēra smūtiju un 
dzērienu blendēšanai. Lieliski 
piemērota arī:

• Saldējumiem

• Graudu malšanai 

• Zupām

• Mērcēm un mīklām  

BLENDERI UN PIEDERUMI

Blendtec Go™ 

„Blendtec Go“ ļauj veikt 
smalcināšanu izmetamā krūzītē 
vai ērtā, pārvietojamā traukā. 
Lieliski piemērots:

• Smūtijiem

• Mērcēm

• Proteīnu kokteiļiem

Wildside+™ trauks

„WildSide+“ traukam iekšējās 
sienās ir divi vertikāli izciļņi, kas 
izmaina produktu kustību un 
paātrina sasmalcināšanu.

• Receptes ar lielu tilpumu 

• Smūtiji

• Mērces un mīklas

• Sula no veseliem produktiem

Mini Wildside™ trauks

„Mini Wildside“ir mazāka 
„Wildside +“ trauka versija. Mazs, 
bet jaudīgs, lieliski piemērots:

• Smūtijiem

• Proteīnu kokteiļiem

• Sulām

• Mīklām 

Twister™ trauks

„Twister“ traukā ērti blendēt pat 
konsistences ziņā biezāko ēdienu 
receptes! Lieliski piemērota:

• Maizes vai cepumu  
      smalcināšanai 

• Riekstu sviestiem

• Humusam

• Mazuļu pārtikai 
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Režīms
Pārslēgties no manuālā režīma uz iepriekš ieprogrammēto

Pakāpeniski mainīgs ātrums
Cikli, kas blendē „lo“, „med“-„lo“, „med“, „med“-„hi“ un „hi“ 
ātrumos

Paātrināt
Manuāli palielināt blendēšanas ātrumu

Palēnināt
Manuāli samazināt blendēšanas ātrumu

Kapacitatīvi skārienekrāna slīdņi

Kapacitatīvais skārienekrāna slīdnis ļauj precīzi pielāgot blendera ātrumu. Vienkārši virziet pirkstu uz labo pusi, lai palielinātu blendera ātrumu, 
vai uz kreiso pusi, lai samazinātu ātrumu.

Mērces
Salātu mērces, dipu, mērces, mīklas

Saldējums
Saldējums, saldēts jogurts, sorbeti

Smūtiji
Augļu smūtiji, dārzeņu smūtiji

Attīrīšana
Automātiskas tīrīšanas cikls

Karsta zupa
Zupas, karstā šokolāde, sīrupi, fondī

+10
Pievieno ciklam 10 sekundes

Sula no veseliem produktiem
Augļu sulas, dārzeņu sulas

Laikā ierobežoti cikli
Karstas zupas, mīklas

Pulsācijas režīms
Izmantot, lai ātri maisītu, smalki sasmalcinātu lielā ātrumā

Kokteiļi
Kokteiļi, piena kokteiļi

Mīklas
Mērces, dipi, salātu mērces, mīklas

Apturēt
Izmantot, lai manuāli apturētu blendēšanas ciklu

Blendēšanas cikli ir laikā ierobežoti cikli, kas veidoti noteiktu veidu blendēšanai. Šie cikli, kurus ieslēdz ar vienu pogu, automātiski vieglai 
izmantošanai paātrina, palēnina vai izslēdz funkciju. Blenderiem var būt daži no šeit minētajiem iepriekš ieprogrammētajiem cikliem un 
iestatījumiem, lai varētu pagatavot plašu klāstu recepšu un izpildīt dažādas funkcijas.

KIIRÜLEVAADE – PUUTEPLAADI IKOONID KKK JA TÕRKEOTSING
Malšanas troksnis ir lielāks nekā parasti (traukā vai 
motora pamatnē)

Noņemiet trauku no pamatnes un palaidiet parastu smūtija ciklu. 
Tas ļaus ieklausīties tikai motorā un konstatēt neparastas skaņas. Ja 
netiek konstatētas neparastas skaņas, problēmu, iespējams, rada 
trauks. Skatiet trauka problēmu risināšanas sadaļu.

“E-02 Overload” kļūme 

Ja blenderis rāda „E-02“ vai „Overload“ kļūmi, atstājiet to piecas 
minūtes atslēgtu no strāvas, tad palaidiet to bez trauka. Ja motors 
darbojas normāli bez trauka, ielejiet traukā vienu glāzi ūdens 
un novietojiet to atpakaļ uz blendera. Palaidiet smūtija ciklu. Ja 
problēma nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Nav strāvas

Pārbaudiet ierīces galveno strāvas slēdzi. Pārliecinieties, vai tas 
ir ieslēgtā pozīcijā. Ja problēma nepazūd, pieslēdziet ierīci citai 
kontaktligzdai.

Ja joprojām nav strāvas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

„Overtemp“ kļūme

Atvienojiet blenderi no strāvas un atstājiet to uz 5–10 minūtēm. 
Palaidiet blenderi smūtija ciklā. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar 
klientu apkalpošanas centru.

Smaržo pēc dūmiem vai deguma

Reizēm var rasties dūmu vai deguma smarža. Ja jums ir kādi 
jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Trauka problēmu risināšana

Pēc tam, kad esat droši, ka vārpsta ir atdzisusi (vismaz trīs minūtes), 
ar pirkstiem satveriet trauka apakšā esošo vārpstu un pagrieziet 
to. Vārpstai vajadzētu vienreiz ātri, bez pretestības un skaņas 
apgriezties. Ja tā nav, aplūkojiet mūsu tīmekļa vietnes BUJ sadaļu.

(www.blendtec.com/faq) vai sazinieties ar klientu apkalpošanas 
centru.

Skārienekrāna kļūme

Noslaukiet skārienekrānu ar sausu, maigu drānu, tad vēlreiz 
mēģiniet piespiest pogu. Pārliecinieties par to, ka pirksts kārtīgi 
pieskaras attiecīgajam atlases objektam. Ja kļūme nepazūd, 
atvienojiet ierīci no strāvas un atstājiet uz 20 minūtēm. Ja problēma 
nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Blendēšanas problēmas

Ja šķiet, ka blendēšanas masa nekustās un rotējošās lāpstiņas 
griežas, iespējams, blendēšanas masā izveidojies gaisa burbulis. 
To parasti sauc par tukšuma veidošanos. Ja tā notiek, veiciet šādas 
darbības: (1) apturiet blendēšanas ciklu; (2) noņemiet trauku 
no energobloka; (3) nokasiet uz trauka sienām esošo masu ar 
karoti un pielejiet masai nedaudz silta ūdens; (4) izņemiet karoti, 
nolieciet trauku atpakaļ un atsāciet blendēšanu. Blenderis vislabāk 
darbojas, ja šķidruma un cietu produktu attiecība ir 1:3. Ja tukšums 
veidojas bieži, mēģiniet vispirms blendēt šķidrumus ar šķiedrvielā 
bagātākajiem vai blīvākajiem produktiem (piem., mandeļu piens un 
dateles), lai izveidotu pamata pastu. Pievienojiet pārējos produktus, 
lai sablendētu visu.

Ja šie norādījumi neatrisināja problēmu, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru: 6200 4005, service@rickman.lv
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2 ēdamkar. sviesta

1 tase vistas buljona

3 tases tomātu sulas

4 tases tomātu

10 svaigas bazilika lapas

1 / 2 tases piena, kas sajaukts ar krējumu vienādā 
daudzumā, uzsildīts

Norādījumi

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.

TOMĀTU-BAZILIKA ZUPA
Ja vēlaties vieglu maltīti, ēdiet šo vienkāršo, gardo zupu ar kraukšķīgu 
graudu maizi.

Uzturvērtība

Kalorijas 140 Holesterīns 20 mg Šķiedrvielas 4 g

Tauki 7 g Nātrijs 590 mg Cukurs 4 g

Piesātinātās 
taukskābes 4 g

Ogļhidrāti 18 g Olbaltumvielas 5 g

NEBEIDZAMAS IESPĒJAS
VAIRĀK IDEJAS RECEPTĒM SKATIET BLENDTEC.COM/RECIPES

jaan.vijard
Highlight

jaan.vijard
Sticky Note
BLENDTEC.LV/RECEPTES
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Porcijas: 8 · Porcijas lielums: 1/2 tases (120 ml)

1/3 tases / 80 ml svaigas citronu sulas

1 1/2 tases / 360 ml pilnpiena jogurta ar vaniļas garšu

2 ēdamkar. / 30 ml agaves nektāra

1/2 banāna

4 tases / 960 g ledus

Norādījumi

Ievietojiet produktus traukā tādā secībā, kādā tie uzrakstīti, un uzlieciet 
vāciņu. 15 sekundes blendējiet mazā ātrumā („lo“), tad blendējiet lielā 
ātrumā („hi“), līdz tiek sasniegta vēlamā konsistence. Pasniedziet ar 
mīļākajām ogām vai saldēto jogurtu garnējumu.

SALDĒTS CITRONU JOGURTS
Pasniedziet šo atsvaidzinošo un veselīgo saldēto gardumu ar mīļākajām vasaras ogām.

Uzturvērtība

Kalorijas 72 Holesterīns 6 mg Šķiedrvielas 1 g

Tauki 1.5 g Nātrijs 25 mg Cukurs 11 g

Piesātinātās 
taukskābes 1 g

Ogļhidrāti 13.5 g Olbaltumvielas 1.5 g

SARKANO OGU SMŪTIJS

Porcijas: 2 · Porcijas lielums: 420 ml

1 1/4 tases / 300 ml ābolu sulas

1 banāns

1 tase / 240 g saldētu aveņu

1 tase / 240 g saldētu zemeņu

Uzturvērtība

Kalorijas 230 Holesterīns 0 mg Šķiedrvielas 12 g

Tauki 1.5 g Nātrijs 10 mg Cukurs 33 g

Piesātinātās 
taukskābes 0 g

Ogļhidrāti 56 g Olbaltumvielas 3 g

Ogās ir lielāka antioksidantu koncentrācijas nekā vairumā citu 
ēdienu.

Norādījumi

Ievietojiet produktus traukā tādā secībā, kādā tie uzrakstīti. 
Uzlieciet vāciņu un atlasiet „Smūtijs“.

Piezīmes: Ja blenderim nav „Smūtijs“ cikla, blendējiet vidējā 
ātrumā („med“), līdz tiek sasniegta vēlamā konsistence.
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Blendtec blenderu kvalitāte ir izcila. Vari būt drošs, ka varēsi to bez raizēm un problēmām izmantot gadiem. 

Blendtec garantē, ka blenderim garantijas perioda laikā neradīsies materiālu vai montāžas kvalitātes radīti defekti. Šajā periodā šāda veida 
ierīces defekti pēc Blendtec ieskatiem tiks salaboti un detaļas tiks nomainītas pret jaunām bez maksas.

Garantijā nav iekļauta ražojuma nolietošanās to izmantojot; ražojuma nepareizas lietošanas, nesaprātīgas lietošanas, nelaimes gadījumu (tai 
skaitā ugunsgrēku, plūdu vai citu dabas stihiju) radīti bojājumi; ražojuma patvaļīga bojāšana/mainīšana; Blendtec neatzītu papildus piederumu 
izmantošana; nepilnvarotās pārstāvniecībās veikti apkopes darbi; modificētas ierīces un ierīces, kas izmantotas tirdznieciskiem mērķiem. Ierīce 
tiek uzskatīta par lietotu tirdznieciskam mērķim, ja vidējais ciklu skaits gadā pārniedz 2500 ciklus.

GARANTIJA IR SPĒKĀ TIKAI BLENDTEC UN TĀ PILNVAROTO IZPLATĪTĀJU PĀRDOTAJĀM IERĪCĒM.

Visām labošanā nodotajām ierīcēm jābūt sākotnējam, pirkumu apliecinošajam dokumentam. Blendtec visiem remontdarbiem, kas tiek 
veikti ierīcēm ar spēkā esošu garantiju, garantē priekšapmaksas transportu. Ja ierīcei nav spēkā esošas garantijas, remontdarbiem vajadzīgo 
transportu organizē un apmaksā klients. Visas remontējamās ierīces sūtīt uz adresi:

Importētājs:

Rickman Trade OÜ

A.H.Tammsaare tee 47

Tallina 11316 Igaunija

Tālrunis 651 88 69

service@rickman.ee

GARANTIJA SPĒKĀ ESOŠAS GARANTIJAS GADĪJUMĀ

1. Nekavējoties sazinies ar importētāju, lai noteiktu, kur ir bojājuma vieta. Tev nepieciešams zināt blendera sērijas numuru un izklāstīt problēmu. Nemēģini ierīci labot  
     pats. Ja ierīci mēģinās labot kāds cits, nevis Blendtec pilnvarots apkopes tehniķis, tas anulēs garantiju. Daudzas problēmas vienkārši un ātri tiek atrisinātas pa  
     tālruni.

2. Ja vainai nav iespējams rast risinājumu sarunā pa tālruni, Tavu ierīci var būt nepieciešams nomainīt. Ja blenderim ir spēkā esoša garantija, tad importētājs ierīci  
     remontē vai apmaina bez maksas. Garantija nesedz izmantošanas radītu nolietojumu un neatbilstošas lietošanas rezultātā radušos bojājumus.

3. Ja importētājs Tev ir nodevis precīzas rīcības instrukcijas, iepako ierīci un pievieno tai sekojošo informāciju.

     Vārds: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Adrese:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Tālrunis:  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Motora sērijas numurs (zem ierīces):  ..........................................................................................................................................................................................................

Veikto ciklu skaits (tiek attēlots LED infoailē): ..............................................................................................................................................................................................

Pirkuma datums:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Pirkuma vieta:  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Problēmas skaidrojums:  ...............................................................................................................................................................................................................................

SPĒKĀ NEESOŠAS GARANTIJAS GADĪJUMĀ

1. Nekavējoties sazinies ar importētāju, lai noteiktu, kur ir bojājuma vieta. Tev nepieciešams zināt blendera sērijas numuru un izklāstīt problēmu. Nemēģini ierīci  
     labot pats. Daudzas problēmas vienkārši un ātri tiek atrisinātas pa tālruni.

2. Ja blenderim nav spēkā esošas garantijas, taču vēlies nodot to remontēt, sazinies ar klientu apkalpošanas centru un nosauc savas ierīces sērijas numuru un  
     pirkuma datumu, lai varētu sniegt precīzāku informāciju par to, kā nogādāt mums uz remontu ierīci, kam nav spēkā esošas garantijas.

3. Pievieno nosūtāmajai ierīcei sekojošo informāciju.

     Vārds: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Adrese:  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Tālrunis:  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Motora sērijas numurs (zem ierīces):  ..........................................................................................................................................................................................................

Veikto ciklu skaits (tiek attēlots LED infoailē): ..............................................................................................................................................................................................

Pirkuma datums:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Pirkuma vieta:  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Problēmas skaidrojums:  ...............................................................................................................................................................................................................................
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