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TUNNETKO PALANEEN HAJUA? EI HÄTÄÄ – TESTAAMME PERUSTEELLISESTI 
KAIKKI MOOTTORIMME. KEVYT PALANEEN HAJU ON NORMAALIA MOOTTORIN 

SISÄÄNAJON AIKANA.
Jos sinulla on ongelma tai kysyttävää laitteeseen liittyen, löydät asiakaspalvelun yhteystiedot osoitteesta 

www.blendtec.com/international-dealers

RoHs-testituloksista löydät lisätietoa osoitteesta www.blendtec.com/compliance/rohs

TAKUUTIEDOT
Ole hyvä ja rekisteröi laitteesi takuuta varten osoitteessa blendtec.com/products/registration

Laitteesi tarkemmat takuutiedot löydät osoitteesta www.blendtec.com/warranty

HUOMIO:
TÄRKEÄÄ TIETOA

NOTICE TO AUSTRALIA CUSTOMERS: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or 
refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the 

goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
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4 Tallenna nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Lue kaikki ohjeet huolella ennen Blendtec® tehosekoittimen 
käyttöä. Noudata näitä ohjeita estääksesi henkilö- ja laitevahingot ja 
varmistaaksesi, että saat täyden hyödyn laitteesta.

VÄLTÄ KONTAKTIA LIIKKUVIIN OSIIN

•  Pidä aina sormet, kädet, hiukset ja vaatteet loitolla liikkuvista 
osista

• Pidä kaikki keittiövälineet loitolla vetonivelestä ja kulhosta käytön  
 aikana. Välineet voivat vahingoittaa terää tai kulhoa

•  Älä koskaan aseta käsiäsi kulhoon tai lisää aineksia käsin kulhon 
ollessa kiinnitettynä moottorijalustaan

• Älä koskaan kosketa terää sormillasi

•  Älä aseta kulhoa jalustalle moottorin käydessä

•  Älä heiluta tai irrota kulhoa moottorin käydessä

Noudattamalla näitä ohjeita estät henkilö- ja 
laitevahingot.

ÄLÄ KÄYTÄ VAURIOITUNEELTA VAIKUTTAVAA LAITETTA

Ota yhteys huoltoon, mikäli laite ei toimi normaalisti. Ota yhteys 
huoltoon, jos laite putoaa tai vaurioituu. 

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA NESTEEN PÄÄLLÄ

Älä aseta moottorijalustaa nesteen päälle, näin vältät sähköiskut. 
Älä käytä laitetta ulkoilmassa, jossa se voi altistua kosteudelle. Tämä 
mitätöi takuun.

ASETA KULHOON VAIN ELINTARVIKKEITA

Ottimet, kivet ja lasi ovat vaarallisia kulhoon asetettuina. Näiden 
esineiden asettaminen kulhoon mitätöi takuun. Pidä kätesi ja ottimet 
poissa kulhosta käytön aikana välttääksesi henkilövahingot ja 
laitevauriot. Käytä ottimia vasta kun laite on sammutettu.

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN KANTTA

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA YHTÄJAKSOISTI YLI 5 MINUUTIN 
AJAN

KÄYTÄ VAIN BLENDTEC-LISÄVARUSTEITA

Muun merkkisten varusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, 
sähköiskun tai muun vamman/vaurion takuun raukeamisen lisäksi.

KANNUN TULEE OLLA HYVIN KIINNITETTY KÄYTÖN 
AIKANA

VAROITUS, ÄLÄ LAITA KUUMIA AINEKSIA KANNUUN

Erittäin kuumien ainesten käyttö voi aiheuttaa palovammoja ja 
kannen irtoamisen.

OLE VAROVAINEN SEKOITTAESSASI LÄMPIMIÄ 
KEITTOJA

Lämpimiä keittoja sekoittaessa terän kitka kuumentaa sisältöä. 
Kannen tuuletusaukot mahdollistavat paineen tasaantumisen. Varo 
kannesta purkautuvaa kuumaa höyryä.

VIRTAJOHTOVAROITUKSET

•  Älä käytä laitetta vaurioituneella johdolla tai pistokkeella. 
Sähköalan ammattilaisen tulee vaihtaa vaurioitunut johto/
pistoke.

• Älä anna johdon roikkua pöydänreunan yli

• Älä käytä jatkojohtoa

•  Irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä tai vaihdat sen 
sijaintia ja ennen puhdistamista

ÄLÄ YRITÄ KORJATA MOOTTORIYKSIKKÖÄ

Älä irrota moottorikantta. Moottorirungossa ei ole osia, joita 
käyttäjä voisi vaihtaa. Valtuutetun huollon tulee suorittaa kaikki 
huoltotoimenpiteet. Kotelon avaaminen mitätöi takuun.

ASETA VIRTAKYTKIN OFF -ASENTOON KUN LAITETTA EI 
KÄYTETÄ

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET



Kaikkien Classic-tehosekoittimien ja Pro750-tehosekoittimen 
virtakytkin sijaitsee laitteen takaosassa. Designer-sarjan ja 
Professional 800-laitteiden virtakytkin sijaitsee kosketuspaneelin 
oikeassa yläreunassa.

VÄLTÄ KOSKEMASTA VETONIVELEEN TAI KANNUN 
AKSELIIN KÄYTÖN JÄLKEEN

Vetonivel ja kannun akseli voivat kuumentua.

BLENDTEC GO -LISÄVARUSTEIDEN 
ERITYISVAROITUKSET

•  Älä käytä Blendtec GO -lisävarustetta mikäli sitä ei ole kiinnitetty 
hyvin

• Älä käytä keittosykliä yhtäjaksoisesti yli 60 sekunnin ajan  GO- 
 lisävarusteen kanssa

TURVALLISUUS 

Laitetta saa käyttää vain aikuinen henkilö, jolla on tarvittava 
toimintakyky, jotta laitetta voidaan käyttää turvallisella tavalla. 
Muut voivat käyttää laitetta vastuuntuntoisen aikuisen valvonnan 
alaisuudessa. Valvo lapsia, he eivät saa leikkiä laitteella.

KÄYTTÖ TYÖTASOLLA

• Valitse paikka, joka on lähellä virtalähdettä. Huomioi myös   
 ainesten läheisyys ja käytettävissä oleva pöytätila

• Aseta tehosekoitin pöydälle paikkaan, jossa sivujen   
 ilmanottoaukot tai takaosan ilmanpoistoaukko eivät peity

• Varmista että laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa turvallista  
 käyttöä varten

•  Liitä laite asianmukaiseen virtalähteeseen

• Pro-750 upotusasennusta varten, katso elektroninen ohjekirja  
 osoitteessa https://www.blendtec.com/support/guides

Tämä tehosekoitin on tarkoitettu ainoastaan 
kotitalouskäyttöön! Kaupallinen käyttötarkoitus 
mitätöi takuun. Älä ylitä kannuun merkittyä 
kapasiteettia.
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TUTUSTUMINEN LAITTEESEEN
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Blendtec on paljon muutakin kuin vain tehosekoitin – sitä voidaan käyttää moniin keittiöaskareisiin kuten:

Sekoittaminen

Perustoimintoa voidaan käyttää smoothien, taikinoiden, juomien, 
kermavaahdon ja salaattikastikkeiden valmistamiseen.

Tavanomaisessa sekoituskäytössä, aseta haluttu nopeus ja käytä 
laitetta kunnes haluttu koostumus saavutetaan.

Kosteiden ainesten jauhaminen

Tehosekoitin toimii lihamyllyn lailla, kun jauhetaan kosteutta 
sisältäviä aineksia, esimerkiksi liotettuja viljoja ja lihaa.

Käytä sykäystoimintoa saavuttaaksesi halutun koostumuksen.

Puhdista kannu huolellisesti jauhettuasi raakaa lihaa välttääksesi 
seuraavien kulhoon asetettujen ainesten pilaantumisen.

Kuivien ainesten jauhaminen

Murskaa tai jauha vihanneksia tai täysjyväviljoja.

Jauhaessasi viljoja voit käyttää joko sykäystoimintoa tai säätää 
nopeutta itse. Jauha pidempään halutessasi hienomman 
koostumuksen.

Tätä toimintoa voi käyttää myös korppujauhojen valmistukseen tai 
grahamkeksien murskaamiseen. Käytä sykäystoimintoa kunnes 
haluttu koostumus saavutetaan.

Kokonaisten ainesten mehustaminen

Kun valmistat mehua kokonaisista aineksista, käytä laitetta täydellä 
nopeudella 50 sekunnin ajan. Tällä toiminnolla saat sekä mehun että 
hedelmien ja vihannesten sisältämien kuitujen edut. 

Märkä silppuaminen

Märkä silppuaminen on helppo tapa pilkkoa aineksia kuten 
porkkanaa ja selleriä. Lisää vain ainesten sekaan hieman vettä, jotta 
ne kiertävät helpommin kannussa. Siivilöi neste pois, kun olet valmis. 
Voit ottaa nesteen talteen ja käyttää sitä ruoanlaitossa.

Käytä silppuamisessa sykäystoimintoa 8-12 kertaa kunnes haluttu 
koostumus saavutetaan.

Kuiva silppuaminen

Laitteella voi helposti, nopeasti ja siististi silputa pähkinöitä, kovia 
juustoja, kookosta ja muita kovia aineksia.

Tätä toimintoa varten, käytä laitetta sykäystoiminnolla tai 
keskinopeudella. Paras lopputulos saavutetaan, kun ainekset 
silputaan pienissä erissä.

Jäisten herkkujen valmistaminen

Laitteella voi valmistaa pehmytjäätelöä, sorbettia, jogurttijäätelöä ja 
paljon muuta. Käytä laitetta ensin 15 sekuntia matalalla nopeudella, 
sekoita tämän jälkeen keskinopeudella tai korkealla nopeudella 
kunnes haluttu koostumus saavutetaan.

Taikinat

Jauhettuasi viljoja, voit käyttää samaa kulhoa yhdistääksesi jauhot ja 
märät ainekset taikinaan.

MONIKÄYTTÖISYYS
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KANNUN TÄYTTÄMINEN
Parasta lopputulosta varten, täytä kannu aina seuraavassa järjestyksessä:

1. Nesteet (vesi, mehu, maito)

2.  Pehmeät kiinteät aineet (maapähkinävoi, banaanit ja muut pehmeät hedelmät, jauheet)

3.  Kovat, tiiviit tai jäiset ainekset (porkkana, pakastemansikat, jää)

Kannun oikean täyttötavan avulla voidaan vähentää kavitaatiota. Lisätietoa kavitaatiosta löydät vianetsintäosiosta.  

Huomaa: Kun käytät Blendtec GO -varustetta, noudata käänteistä täyttöjärjestystä, lisää ensin kovat ainekset, sitten pehmeät ainekset ja 
nesteet.

Kova, tiheä tai pakastettu tuote

Pehmeät kiinteät aineet

Nesteet



KANNUN PUHDISTAMINEN
Noudata näitä helppoja puhdistusohjeita ennen käyttöönottoa (ja jokaisen käyttökerran jälkeen):

1.  Lisää kannuun 240ml vettä ja tippa käsitiskiainetta

2. Aseta kannu laitteeseen, paina puhdistussykliä tai sykäystoimintoa 10 sekunnin ajan

3. Irrota kannu ja huuhtele se lämpimällä vedellä

Moottorijalusta puhdistetaan pyyhkimällä se kostealla rätillä, käytä mietoa käsitiskiainetta tarvittaessa. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, ne voivat 
vaurioittaa pintoja. Käyttäessäsi Blendtec GO -lisäosaa, muista irrottaa tiiviste ja puhdista myös se.
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Kaikki kannumme ja lisävarusteemme on valmistettu helpottamaan elämää keittiössä. Tuotteemme mahdollistavat tasaisen lopputuloksen, 
turvallisen käytön ja helpon puhdistamisen.

Classic 

Ammattilaistason teho ja 
uskomaton monikäyttöisyys 
yhdistyy tässä Classic-mallissa.

• Classic moottorijalusta

•  BPA-vapaa kannu 
ilmastoidulla kannella

Designer

Designer tarjoaa kehittynyttä 
sekoitusteknologiaa ja runsaasti 
helppokäyttöisiä ominaisuuksia.

• Designer moottorijalusta

• BPA-vapaa kannu   
 ilmastoidulla kannella

Professional 

Tuo ehdottomasti paras 
ammattilaistason tehosekoitin 
keittiöösi.

• Professional moottorijalusta

• BPA-vapaa kannu   
 ilmastoidulla kannella

FourSide™ Jar 

FourSide on täydellinen 
keskikokoisten juomien ja 
smoothieiden valmistukseen. Se 
soveltuu erinomaisesti myös:

• Jäätelölle

• Viljojen jauhamiseen

• Keitoille

• Dipeille ja taikinoille

TEHOSEKOITTIMET JA LISÄVARUSTEET

Kuvat eivät ole mittakaavassa.



Blendtec Go™ 

Blendtec Go sallii sekoittamisen 
kertakäyttöastiassa tai kätevässä 
eväsmukissa. 

Ihanteellinen käyttötarkoitus:

• Smoothiet

• Dipit

• Proteiinipirtelöt

Wildside+™ Jar

Wildside+ -kannussa 
on sisäpuolella kaksi 
pystysuuntaista reunaa, jotka 
tehostavat sekoituskuviota.

• Suuremmat määrät

• Smoothiet

• Dipit ja taikinat

• Kokonaisten ainesten   
 mehustaminen

Mini Wildside™ Jar 

Mini Wildside on pienempi 
versio Wildside+ -kannusta. Pieni 
mutta mahtava kannu soveltuu 
erinomaisesti seuraaviin 
käyttötarkoituksiin: 

• Smoothiet

• Proteiinipirtelöt

• Mehut

• Taikinat

Twister™ Jar 

Twister-kannu sekoittaa jopa 
paksuimmat reseptit helposti!

Soveltuu täydellisesti:

• Leivän ja keksien    
 jauhamiseen

• Pähkinävoille

• Hummukselle

• Vauvanruoille

11
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Mode
Vaihda manuaalisen käytön ja esiohjelmoitujen syklien 
välillä

Lisääntyvä nopeus
Syklit, jotka toimivat matalalla ja keskimatalalla nopeudella, 
keskinopeudella sekä keskikorkealla ja korkealla 
nopeudellakorkealla nopeudella

Nopeuden lisääminen
Lisää sekoitusnopeutta manuaalisesti

Nopeuden laskeminen
Vähennä sekoitusnopeutta manuaalisesti

Kapasitiivinen liukunäppäin mahdollistaa nopeuden hienosäätämisen. Liu´uta sormeasi oikealle lisätäksesi nopeutta, ja vasemmalle laskeaksesi 
nopeutta.

Dippikastikkeet
Kastikkeet, dipit, salaattikastikkeet, taikinat

Jäätelö
Jäätelö, jogurttijäädykkeet, sorbetit

Smoothiet
Hedelmäsmoothiet, vihersmoothiet

Puhdistus
Automaattinen puhdistussykli

Kuumat keitot
Keitot, kaakaot, siirapit, fonduet

+10
Lisää sykliin 10 sekuntia

Kokonaisten ainesten mehustaminen
Mehut, viherjuomat

Ajastetut syklit
Kuumat keitot, taikinat

Sykäys
Käytetään nopeaan sekoittamiseen, silppuamiseen ja 
jauhamiseen korkealla nopeudella

Sekoitetut juomat
Drinkit, pirtelöt

Taikinat
Kastikkeet, dipit, salaattikastikkeet, taikinat

Seis
Käytetään sekoitussyklin manuaaliseen pysäyttämiseen

Sekoitussyklit ovat ajoitettuja syklejä, jotka on tarkoitettu tiettyihin käyttötarkoituksiin. Nämä yhden kosketuksen sekoitussyklit lisäävät ja 
laskevat nopeutta sekä sammuvat automaattisesti kunkin käyttötarkoituksen mukaisesti. Tehosekoittimissa voi olla seuraavat esiohjelmoidut 
syklit, jotta voit valmistaa monia reseptejä ja suorittaa monia toimintoja.

PIKA-ALOITUS, USEIN ESITETYT KYSYMYKSET
&VIANETSINTÄ



USEIN ESITETYT KYSYMYKSET JA VIANETSINTÄ

Normaalia kovempi hankautumisääni (kannu tai 
moottorijalusta)

Irrota kannu jalustasta ja käynnistä normaali smoothie-sykli. Näin 
voit kuunnella moottoria yksinään ja havainnoida mahdollisia 
epänormaaleja ääniä. Jos epänormaalia ääntä ei kuulu, ongelma 
saattaa piillä kannussa. Katso kannun vianetsintäohje.

“E-02 Overload” vikakoodi (ylikuormitus)

Mikäli tehosekoitin osoittaa ”E-02” tai ”Overload” ilmoitusta, irrota 
pistoke ja anna laitteen seistä 5 minuuttia, käynnistä sitten laite 
ilman kannua. Mikäli moottori käy normaalisti ilman kannua, lisää 
kannuun kupillinen vettä ja aseta se laitteeseen. Käynnistä smoothie-
sykli. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon.

Ei virtaa

Tarkasta laitteen päävirtakytkin. Varmista sen olevan On -asennossa. 
Mikäli ongelma jatkuu, kokeile toista virtalähdettä. Jos ongelma ei 
poistu, ota yhteys huoltoon.

“Overtemp” vikakoodi (ylikuumeneminen)

Irrota laite virtalähteestä ja anna sen seistä 5-10 minuuttia. Käynnistä 
tehosekoitin smoothie-syklillä. Jos vika ei poistu, ota yhteys huoltoon.

Savua tai palaneen hajua

Savuamista ja palaneen hajua voi esiintyä ajoittain. Ota yhteys 
huoltoon jos sinulla ilmenee kysyttävää.

Kulhon vianetsintä

Varmista että akseli on jäähtynyt (ainakin kolme minuuttia), tartu 
kannun alaosan metalliakseliin ja kierrä sitä. Akselin tulisi kiertää 
kerran tasaisesti äänettä vähäisellä vastuksella. Jos koet erilaisen 
tuloksen, katso verkkosivuiltamme www.blendtec.com/faq usein 
esitetyt kysymykset tai ota yhteys huoltoon.

Kosketusvika

Pyyhi kosketuslevy naarmuttamattomalla kuivalla liinalla ja paina 
painiketta uudestaan. Varmista että sormenpää koskettaa haluttua 
osaa. Mikäli vika ei poistu, irrota pistoke ja odota 20 minuuttia ja yritä 
uudelleen. Mikäli vika ei poistu, ota yhteys huoltoon.

Sekoitusongelmat

Mikäli ainekset eivät liiku ja terä pyörii, seokseen on saattanut 
muodostua ilmakupla. Tätä kutsutaan kavitaatioksi. Tässä 
tapauksessa, noudata seuraavia ohjeita: (1) pysäytä sekoitussykli, (2) 
irrota kannu jalustasta, (3) kaavi ainekset kulhon reunoilta lusikalla 
tai lisää seokseen hieman lämmintä vettä, (4) poista lusikka, aseta 
kansi paikoilleen ja jatka sekoitussykliä. Tehosekoitin toimii parhaiten 
suhteella 1:3 / neste - kiinteä aines. Jos kavitaatiota tapahtuu 
usein, yritä sekoittaa neste ja kiinteimmät ainekset ensin (esim. 
mantelimaito ja taatelit) muodostaaksesi tahnan. Lisää sitten loput 
ainekset.

Mikäli nämä neuvot eivät poista ongelmaa, ota yhteys huoltoon. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta www.blendtec.com/company/contact
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RESEPTEJÄ
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Annoksia: 6. Annoskoko: 60 ml

2 rkl Voita

60 ml Kanalientä

180 ml Tomaattimehua

240 ml Tomaattia

10 kpl Tuoretta basilikanlehteä

30 ml Kermaa, lämmitettynä

Ohjeet:

Lämmitä voita suuressa kasarissa, sekoita jatkuvasti, kunnes voi 
alkaa ruskistua. Sekoita joukkoon kanaliemi ja 120 ml tomaattime-
hua.

Lisää WildSide+ -kannuun loput tomaattimehusta, kuutioidut 
tomaatit ja basilikanlehdet. Sekoita keskinopeudella 60 sekuntia 
tai kunnes haluttu lämpötila saavutetaan. 

Kaada tomaatti-basilikaseos kasariin, anna hautua 15-20 

minuuttia. Poista kasari levyltä ja anna jäähtyä hieman. Lisää 
kerma kasariin ja sekoita.

Koristele basilikalla ja rouhitulla mustapippurilla.

TOMAATTI-BASILIKAKEITTO
Tarjoa tämä yksinkertainen ja maistuva keitto rapean kokojyväleivän 
kera.

Ravintotietoa

Kaloreita 140 Kolesterolia 20 mg Kuitua 4 g

Rasvaa 7 g Natriumia 590 mg Sokeria 4 g

Tyydyttynyttä rasvaa 4 g Hiilihydraatteja 18 g Proteiinia 5 g



PUNAINEN MARJASMOOTHIE

Annoksia: 2. Annoskoko: 420 ml

300 ml Omenamehua

1 kpl Banaani

240 g Pakastevadelmia

240 g Pakastemansikoita

Ravintotietoa

Kaloreita 230 Kolesterolia 0 mg Kuitua 12 g

Rasvaa 1.5 g Natriumia 10 mg Sokeria 33 g

Tyydyttynyttä rasvaa 0 g Hiilihydraatteja 56 g Proteiinia 3 g

Nauti terveellisestä marjasmoothiesta. Marjat sisältävät enemmän 
antioksidantteja kuin useimmat muut ruoat.

Ohjeet:

Lisää ainekset kannuun listan järjestyksen mukaisesti. Kiinnitä kansi 
ja valitse smoothie-ohjelma.

Huomaa: Mikäli tehosekoittimessa ei ole smoothie-ohjelmaa, 
käytä laitetta keskinopeudella, kunnes haluttu koostumus on 



Annoksia: 8. Annoskoko: 120 ml

80 ml Tuoretta sitruunamehua

360 ml Vaniljajogurttia

30 ml Agave-nektaria

1/2 Banaani

960 g Jäitä

Ohjeet:

Lisää ainekset kannuun listan järjestyksen mukaisesti ja kiinnitä kansi. 
Sekoita ensin matalalla nopeudella 15 sekuntia ja sitten korkealla 
nopeudella, kunnes haluttu koostumus on saavutettu. Tarjoile 

SITRUUNAJOGURTTIJÄÄDYKE
Tarjoile tämä raikastava ja herkullinen kylmä jälkiruoka lempimarjojesi kera.

Ravintotietoa

Kaloreita 140 Kolesterolia 20 mg Kuitua 4 g

Rasvaa 7 g Natriumia 590 mg Sokeria 4 g

Tyydyttynyttä rasvaa 4 g Hiilihydraatteja 18 g Proteiinia 5 g
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