Handleiding Just Blend It 350
Schoonmaak en onderhoud
1. Zorg er eerst voor dat de messen zijn gestopt met draaien voordat u het schoonmaakt.
2. Gebruik geen staalborstels, schuurmiddelen of bijtende vloeistoffen (zoals benzine of aceton)
om het product te reinigen.
3. De hoofdunit (de basis van het product met de aanknop) kan snel met wat water worden
afgespoeld en vervolgens op tijd worden droog geveegd. Dompel het niet onder in water of
andere vloeistoffen om schade aan de onderdelen of productlekkage te voorkomen.
4. Was de binnenkant van de beker en de delen die in aanraking komen met voedsel, spoel
deze daarna met water en droog het op tijd.
5. Snelle schoonmaak: vul de beker met genoeg water, zorg dat alles goed is aangedraaid en
dicht zit, druk op de knop om te blenden en laat het 10 seconden blenden.
6. Zorg er bij het opbergen voor dat het product schoon en droog is en in droge ventilatie wordt
geplaatst, vermijd direct zonlicht.

Oplaadmethode
Zorg bij eerste gebruik dat de Just Blend It 350 volledig is opgeladen.
1. LED licht is rood wanneer deze aan het opladen is, wit licht betekend dat het klaar is met
opladen.
2. Als de batterij vol is, druk dan op de knop aan de voorkant van de blender, het licht is dan wit
en het apparaat werkt.
3. Wanneer de batterij bijna leeg is gaat er een wisselend rood en blauw lichtje knipperen.
4. Als de batterij helemaal leeg is werkt de Just Blend It 350 niet.
5. In stand-by modus: als het apparaat is gestopt en na 15 seconden niet wordt gebruikt, gaat
deze in stand-by.
6. Gebruik het apparaat pas nadat het klaar is met opladen.

Veiligheidsmaatregelen
1. Scheid de beker en onderkant en open ook de bovenkant niet wanneer de blender aan het
werk is. Dit kan zorgen voor schade aan het product of uzelf.
2. Roestvrijstalen messen zijn scherp. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig bij het verwijderen
van de messen, voor schoonmaken of wassen.
3. Houd de onderkant van het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
4. Scheid de onderkant en bovenkant niet van elkaar tot u zeker bent dat de messen niet meer
draaien.
5. Niet langdurig achter elkaar gebruiken (denk hierbij aan blenden langer dan 10 minuten
achter elkaar) om waardevermindering of andere ongebruikelijke omstandigheden te
voorkomen.
6. Druk niet op de AAN/UIT knop als de boven- en onderkant van elkaar gescheiden zijn. Dit kan
extreem gevaarlijk zijn als de veiligheidsinstellingen van het apparaat niet werken.
7. Houd het product uit de buurt van kinderen.
8. Start het product niet als het leeg is, dit kan zorgen voor oververhitting van de motor.

9. Plaats de plastic fles en het deksel niet in heet water van meer dan 70 graden Celsius om
temperatuurvervorming te voorkomen.
10. Haal het product niet uit elkaar, hervorm het niet en plaats het niet terug op een andere
manier terug, dit kan een defect aan het product of zelfs een explosie, brand, elektrische
schokken enz. Veroorzaken.
11. Houd het product weg uit direct licht, magnetron, elektrische verwarming en andere
verwarmingsapparaten om vervorming of verkleuring tegen te gaan.
12. Was het apparaat niet met bananen olie, benzine, schurende middelen, want dit kan het
oppervlak van het apparaat beschadigen.
13. Gebruik dit product niet voor zakelijke doeleinden (dit kan leiden tot vermindering van
prestaties of gebruiksduur).

Fout en diagnose
Gebeurtenis
Product wil niet
starten

Voedselingrediënten
kunnen niet geblend
worden

Geur van iets dat
verbrand

Check
• Heeft u het een lange
tijd achter elkaar
gebruikt?
• Draaien de messen
niet doordat er iets
klem zit?
• Zit de beker niet goed
op de onderkant
gedraaid?
• Batterij leeg?
• Zijn de ingrediënten te
groot of te klein?
• Zijn de gesneden
stukken te groot of te
hard?
• Hebben de
ingrediënten genoeg
water in zich?
• Gebruikt u het een
lange tijd achter
elkaar?

Oplossing
• Wacht tot de motor is afgekoeld.
• Verwijder voorzichtig wat er klem
zit.
• Draai alles goed aan, zodat het
goed vast zit.
• Gebruik apparaat weer nadat
deze volledig is opgeladen.

•
•

•

•

Rood en wit licht
knipperen
afwisselend en
motor werkt niet
Rood licht knippert
en motor werkt niet.

•
•
•

Is er een
veiligheidsinstelling
afgegaan?
Is de batterij leeg?
Is het apparaat
overbelast
(waarschuwing
defecte werking)?

•

•
•

Voeg de juiste hoeveelheid
ingrediënten toe en snij in
kleinere stukken indien nodig.
Voeg water of melk toe.

Een blender met een hoog
vermogen kan een geur afgeven
door wrijving. Maak u geen
zorgen, het is geen defect aan
het product.
Ook mogelijk om de blender te
laten rusten voor u het weer
probeert.
Kijk na of alles goed is
vastgedraaid of probeer het
opnieuw in elkaar te zetten
indien mogelijk om te resetten.
Laad het apparaat op.
Pas het voedsel in de fles aan en
start het apparaat opnieuw.

Hoe te gebruiken
Voorbereiding voor gebruik
1. Draai de dop eraf: één hand houdt de onderkant vast, de andere hand draait de dop eraf.
2. Snij de groente en fruit in kleine blokjes van circa 2-3 cm lang, voeg het samen met water of
melk.
3. Draai de dop er weer op en draai het strak aan zodat het niet lekt.
4. Zorg dat de beker goed aangesloten is op de onderkant, daarna is het klaar voor gebruik.
Hoe de blender werkt
1. Houd het apparaat in de ene hand vast en druk de AAN-knop met de andere hand in.
2. Als de grotere ingrediënten vastzitten in de messen, houd dan het apparaat vast bij de beker
en onderkant en schud deze dan voorzichtig.
3. Druk de AAN-knop in en laat de blender werken (45 seconden). Als er langer geblend moet
worden druk dan gewoon de knop opnieuw in.
4. Wanneer het blenden klaar is, draai de bovenkant er dan af en u kunt gaan drinken.
Schoonmaakmethode van de blender
1. Vul de beker ongeveer halverwege met water, houd de 'Aan / UIT-knop' 2 seconden
ingedrukt en het mes wordt schoongewassen.
2. Wanneer gescheiden van de onderkant kan de beker ook gewassen worden in water.
Oplaadmethode van de blender
1. Gebruik de oplader om de blender op te laden, de ingang hiervoor zit aan de onderkant van
de blender achter een rubbertje. Een mobiele oplader werkt ook.
2. Wanneer het licht wit wordt is het klaar met opladen.

