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Käyttöohje Tehosekoitin  Malli Blender BL-2         FI 

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

Sähkölaitteita käytettäessä on mm. seuraavia turvaohjeita noudatettava: 

Lue kaikki ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. 

Sähköiskun välttämiseksi älä upota laitetta veteen tai muuhun 

nesteeseen. 

Älä jätä lapsia ilman silmälläpitoa sähköverkkoon liitetyn laitteen lähelle. 

Irroita pistoke pistorasiasta, kun sekoitin ei ole käytössä, kun asennat, 

purat tai kun puhdistat sitä. 

Älä koske laitteen liikkuviin osiin. Älä koskaan aseta laitetta lähelle 

lämmittimiä, kuumaan uuniin tai astianpesukoneeseen. 

Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vioittunut, jos laitteessa on 

toimintavikoja tai jos se pudonnut tai jollain tavalla vahingoittunut. 

 Lisälaitteita, joita valmistaja ei ole suositellut, ei saa käyttää. 

Ei saa käyttää ulkona. Älä anna johdon riippua pöydän tai työtason reunan 

yli. 

Huolehdi, ettei johto kosketa teräviä kulmia tai kuumia pintoja esim. 

liettä. 

Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta. Laitetta ei saa koskaan kytkeä 

verkkoon, juoksevan veden lähellä. 

Aseta laite tukevalle ja kestävälle pinnalle. 

Pidä niin kädet, hiukset ja vaatteet kuin lastat ja työvälineet poissa 

astiasta, kun käytät laitetta, jotta et vahingoita itseäsi tai laitetta. Kaavinta 

saa käyttää vain kun sekoitin ei ole käynnissä. 

Terät ovat teräviä, joten käsittele niitä varovasti. 

Vahinkojen estämiseksi älä asenna leikkuuteriä ennen kuin kulho on 

kunnolla paikoillaan. 

Käyttäessäsi sekoitinta pidä kansi aina päällä. Kun sekoitat kuumia 

juomia, poista kannen keskiosa. 

Putoamisen estämiseksi varmista, että laite ei ole liian lähellä pöydän , 

työtason tms. reunaa . 

Älä käytä hankaavia jauheita tai esineitälaitteen puhdistuksessa. 

Sekoitinta ei saa käyttää muuhun kun sille  tarkoitetuun 

käyttötarkoitukseen.. 

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN, SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. 
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PUHDISTUS 

IRROTA ENSIN PISTOKE PISTORASIASTA. ÄLÄ KOSKAAN KASTA 

MOOTTORIOSAA VETEEN TAI MUUHUN NESTEESEEN. 

Pese sekoitin jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämä estää ruoan tarttumisen 

laitteeseen. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita. Pyyhi laitteen 

ulkokuori kostealla liinalla. 

Sekoitin sopii mainiosti kaikenlaisten aineksien nopeaan vatkaamiseen, 

sekoittamiseen, soseuttamiseen ja murskaamiseen. Ennen ensimmäistä 

käyttökertaa suosittelemme, että peset sekoitinastian, terän ja kannen. 

Varmista, että käyttöjännite vastaa laitteen pohjassa ilmoitettua jännitettä. 

KÄYTTÖVINKKEJÄ 

Muista, että sekoitin toimii sekunneissa, ei minuuteissa. Jos sekoitinta 

käytetään liian kauan, ainesosat hakkautuvat möhjöksi. Parhaan tuloksen 

sekoittimella saa, kun vain pieniä annoksia sekoitetaan samanaikaisesti. 

Suuremmat ruokapalat voidaan tarpeen vaatiessa leikata 2-3 cm kokoisiksi 

palasiksi.  Laita kansi päälle ennen käynnistystä,  näin eivät aineet roisku 

ympäriinsä. Kannen keskellä oleva tulppa voidaan irrottaa ruoka-aineita 

lisätessä. Sitä voidaan myös käyttää mittakulhona. Tulpan voi asentaa 

kanteen kahteen eri asentoon. Jos laitteen moottori sammuu tai jos ruoka 

tarttuu kulhoon, on sekoitin pysäytettävä. Odota kunnes moottori pysähtyy 

ja paina sitten ainesosat  kulhon keskelle puu- tai muovilusikalla tai lastalla. 

Jos käytön aikana moottori nopeus huomattavasti alenee, on sekoitin 

säädettävä korkeampaan nopeuteen. Pese kulho ja terä heti käytön jälkeen.  

Tehosekoitin on varustettu lasisella kulholla. Kulho asetetaan suoraan 

paikalleen kääntämättä. Kulho on helppo irrottaa puhdistusta varten.  

Terät ovat teräviä. 

Tehosekoittimella voi murskata jäätä. Vettä ja jäätä on oltava määrältään 

sopivassa suhteessa parhaan tuloksen saamiseksi. 

Käyttövinkkejä: 
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Älä säilytä ruokaa kulhossa 

Sekoittimessa voi murskata jääpaloja, mutta vain, jos kulhoon lisätään 

vettä: muista siis kaataa vettä jääpalojen päälle ennen murskausta 

Älä käynnistä tyhjää sekoitinta 

Sekoitin ei sovi marengin tekoon, raa'an  lihan hakkaamiseen ,  taikinan 

vaivaamiseen, hedelmien tai vihannesten pilkkomiseen tai mehustukseen. 

OHJEITA 

 Älä koskaan aseta terää moottoriosaan, jos kulho ei ole paikoillaan. Kierrä 

terä tukevasti kulhon alle äläkä jätä pois mitään osia. 

Sekoitin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 

Varmista, että johto ja mahdollinen jatkojohto on asetettu niin, ettei 

niihin voi kompastua. 

Jos sekoitin tai johto on vioittunut, suosittelemme, että lopetat laitteen 

käytön ja viet sen heti korjaukseen. Vain valtuuttamamme huoltoliike voi 

korvata vahingoittuneen johdon. 

Älä käytä tehosekoitinta ulkona. 

Älä jätä lapsia ilman silmälläpitoa sähköverkkoon liitetyn tehosekoittimen 

lähelle. 

Maahantuoja: 

Oy Wilfa Suomi Ab 

Oy Wilfa Suomi Ab myöntää 2 vuoden takuun maahantuomilleen Wilfa-tuotteille. 

Tämä takuu kattaa tuotteessa ostohetkellä olevat puutteet sekä materiaali- 

ja valmistevirheet, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa laskettuna ostopäivästä. 

Muilta osin noudatamme yleisiä takuuehtoja TE-2002. 

Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajan oikeuksiin.
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WEEE-direktiivin mukaan on sähkö- ja elektroniikkajäte kerättävä ja käsiteltävä 
erillisenä. Jos tämä tuote on joskus tulevaisuudessa hävitettävä, ÄLÄ hävitä sitä 
talousjätteiden mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkajätteelle tarkoitettuun 
keräyspisteeseen. 


