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JTC OmniBlend V 

MODEL: TM-800 
 

SIŁA Szybko przeciera i rozdrabnia nawet najtwardsze produkty. 
TRWAŁOŚĆ Wytrzymała konstrukcja zaprojektowana by 5x przewyższyć wytrzymałością inne blender. 

WSZECHSTRONNOŚĆ Kontrola prędkości umożliwia homogenizowanie, blendowanie, mielenie i siekanie. 

AUTOMATYKA Programy dla oszczędności czasu; jeden przycisk dla prostego użytkowania. 
 

 
 
 

 

 

SZYBKI PRZEWODNIK 

 

1. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 

2. Włącz główny przycisk zasilania. 

3. Napełnij i umieść prawidłowo kielich blendera na podstawie, upewniając się, że dzbanek jest dobrze dopasowany, a pokrywa przymocowana. 

4. Tryb ręczny: wybierz prędkość miksowania HIGH, MED, LOW (wysoka, średnia, niska) lub PULSE (PULSE uruchamia urządzenie z maksymalną prędkością, 
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naciśnij i przytrzymaj w razie potrzeby). 

5. Tryb automatycznego cyklu: naciśnij 35", 60", 90" dla automatycznego mieszania i wyłączenia po określonym czasie działania. Automatyczne cykle blendowania 

będą z mieszać ze zmienną prędkością przez określony czas, idealne dla szybkich smoothie lub drinków z lodem, zwłaszcza w gastronomii. 

6. Czerwona dioda LED świeci się w trakcie cyklu, a długi sygnał informuje o zakończeniu automatycznego cyklu. 

WSKAZÓWKA: Aby zatrzymać działanie w dowolnym momencie, naciśnij jakikolwiek przycisk. 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

1. Używaj blendera na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. 

2. Nigdy nie używaj blendera, jeśli kielich jest pusty. 

3. Nie zakładaj, nie zdejmuj ani nie obracaj kielicha w momencie, kiedy silnik jest uruchomiony. 

4. Nigdy nie uruchamiaj silnika, jeśli kielich nie jest na nim ustawiony. 

5. Wytrzyj wodę z bazy kielicha przed rozpoczęciem użytkowania. Woda może dostać się do środka silnika i spowodować uszkodzenia. 

6. Upewnij się, że wał napędowy kielicha jest całkowicie włożony i trwale przytwierdzony do gniazda napędu, oraz że ostrze jest prawidłowo zamocowane na wale 

napędowym. 

7. Ten blender jest urządzeniem wysokoobrotowym. Czasy blendowania są znacznie krótsze niż czasy blendowania innych jednostek, przedłużone użytkowanie podgrzeje 

zawartość blendera. 

8. Jeśli napój jest całkowicie zmieszany, ale niedokładnie zblendowany, naciśnij przycisk pulsacyjny dla dodatkowego czasu miksowania lub wybierz dłuższy 

automatyczny cykl. 

9. Zawsze dodawaj płynu do kruszenia kostek lodu. 

 

CZYSZCZENIE 

 

Ostrzeżenie: Odłącz kabel zasilający dla gwarancji bezpieczeństwa. 

 

1. Wlej do kielicha niewielką ilość ciepłej wody wraz z małą kroplą detergentu. 

Zamontuj pokrywę i włącz blender na ok. 10 sekund. Usunie to wszystkie pozostałości miksowanych produktów. 

Opróżnij kielich blendera, przepłukuj i zostaw do wyschnięcia bez przykrycia. 

Nie czyść ręcznie wnętrza kielicha, dopóki nie zostaną usunięte ostrza tnące. 

2. Aby usunąć lub wymienić ostrza, po prostu przekręć pierścień ustalający na dnie kielicha przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

3.  Aby wyczyścić bazę silnika, użyj lekko zwilżonej ściereczki. Nigdy nie zanurzaj bazy silnika w wodzie.  

4. Aby przedłużyć żywotność ostrzy tnących, prosimy nie zanurzać kielicha w wodzie lub zostawiać wodę w kielichu na długi okres czasu. Stosowanie się do tych porad 

pomoże zabezpieczyć przed korozją łożysko kulkowe poprzez ograniczenie kontaktu z wodą do minimum.  

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Ostrzeżenie: Odłącz kabel zasilający dla gwarancji bezpieczeństwa. 

 

1. Ten blender jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy w dolnej części urządzenia. W przypadku przeciążenia silnika, zasilanie zostaje automatycznie odłączone 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Proszę sprawdzić i usunąć składniki powodujące włączenie się wyłącznika, a następnie nacisnąć przycisk resetu, aby uruchomić 

urządzenie ponownie. 

2. Upewnij się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do blendera. 

3. Jeśli blender nie działa prawidłowo, skontaktuj się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. Nie próbuj blendera demontować i naprawiać samodzielnie. 

4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi być wymieniony lub naprawiony przez wykwalifikowanego elektryka lub inżyniera. 

5. Po długotrwałym stosowaniu zespół ostrzy zużywa się i wymaga wymiany. Skontaktuj się z punktem zakupu, najbliższym dystrybutorem lub punktem serwisowym. 

Ostrzeżenie: Ostrza są ostre, obsługuj je ostrożnie. 

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia! 

 

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać podstawy blendera lub przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.  

- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci. 

- Odłącz urządzenie od gniazdka przed demontażem lub czyszczeniem urządzenia. 

- Należy unikać dotykania ruchomych części. 

- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, po awarii lub po upuszczeniu urządzenia. 

- Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. 

- Nie należy urządzenia używać na zewnątrz. Urządzenie jest zaprojektowane tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.  

- Nie pozwól, aby kabel zwisał na krawędzi stołu lub blatu. 

- Trzymaj ręce i przybory z dala od kielicha miksującego w trakcie pracy, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia. Skrobak może być 

używany jedynie w momencie, kiedy urządzenie jest wyłączone. 

- Noże są bardzo ostre. Obchodź się z nimi ostrożnie. 

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie umieszczaj zespołu ostrzy na bazie bez upewnienia się, że kielich jest prawidłowo zamontowany. Nigdy nie zdejmuj kielicha z 

bazy w trakcie pracy. 

- Używaj blendera wyłącznie z zamocowaną pokrywką kielicha. 

- Producent nie zaleca korzystania z przystawek, gdyż może to spowodować uszkodzenia lub obrażenia. 

- Kielich nie powinien być w trakcie blendowania lub gdy tamper jest pozostawiony na miejscu wypełniony powyżej 2/3 pojemności. Tamper może być używany TYLKO 

przez otwór w pokrywie, gdy blender jest włączony. 

- Nadmierne przetwarzanie spowoduje przegrzanie się mieszaniny. 

- Upewnij się przed uruchomieniem urządzenia, że blender stoi na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni. 

- Zawsze upewnij się przed włączeniem urządzenia, że kielich jest prawidłowo umiejscowiony na bazie kielicha, a pokrywa jest prawidłowo zamocowana na kielichu.  

- Podczas mieszania gorących płynów zdejmij miarkę z pokryw dwuczęściowych, aby umożliwić bezpieczne ujście pary. Zawsze zaczynaj pracę na najniższym 

ustawieniu prędkości i w razie konieczności zwiększaj obroty. 

- Upewnij się przed włączaniem urządzenia, że pokrywa jest umieszczona na kielichu. Pokrywa może być zdjęta z kielicha tylko po wyłączeniu urządzenia w momencie, 

kiedy ostrza przestały się obracać. 

- Nigdy nie zostawiaj bez nadzoru włączonego blendera. 

 

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ 


