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VIKTIG INFORMASJON

Les alle instruksjonene nøye før du bruker Blendtec®-mikseren. 
Å følge disse instruksjonene vil bidra til å forhindre personskader 
og skader på maskinen.

1.1 SIKKERHETSSERTIFISERING

Commercial-seriens blendere er sertifisert i henhold til elektriske 
og sikkerhetsstandarder. Les etiketten på maskinen for elektrisk 
og sikkerhetssertifiseringsmerking.

1.2 UNNGÅ KONTAKT MED BEVEGELIGE DELER

•  Hold ALLTID fingre, hender, hår og klær unna alle bevegelige deler.

•  Hold ALLTID alle redskaper unna drivkontakten og knivbladene 
til blenderen under drift.

•  ALDRI stikk hendene inn i blenderbeholderen eller tilsett stoffer 
for hånd når blenderbeholderen står på motorbasen.

•  Vent ALLTID til motoren stopper før du setter blenderen i eller 
fjerner den fra motorbasen.

• IKKE rist eller fjern blenderbeholderen under drift.

1.3  BRUK ALDRI BLENDEREN HVIS DEN  
SER SKADET UT

Hvis blenderen mistes eller skades på noen måte, kontakt en 
Blendtec-servicerepresentant umiddelbart.

1.4 BRUK ALDRI BLENDEREN I VÆSKE

For å beskytte mot faren for elektrisk støt, ikke plasser motorbasen 
i vann eller annen væske. Ikke bruk blenderen utendørs der den 
kan bli våt.

1.5 LEGG ALDRI IKKE-MATVARER I BLENDEREN

Redskap, steiner, glass og andre ikke-matvarer er farlige 
hvis de legges i blenderen. Skader forårsaket av slike 

fremmedlegemer vil ugyldiggjøre garantien. Redskaper kan 
kun brukes når blenderen ikke er i drift.

1.6  BRUK ALDRI BLENDEREN UTEN AT LOKKET ER 
PÅ PLASS ELLER LYDKABINETTET ER LUKKET 
(HVIS LYDKABINETTET FØLGER MED ENHETEN)

IKKE bruk Nitro Blending System-mikronisatoren uten at 
lydkabinettet er lukket.

1.7  BRUK ALDRI BLENDEREN MED TILBEHØR SOM 
IKKE SELGES AV BLENDTEC

Bruk av uautorisert utstyr kan forårsake brann, elektrisk støt 
og/eller skade og vil ugyldiggjøre garantien.

1.8  BLENDERBEHOLDEREN MÅ VÆRE ORDENTLIG 
PÅ PLASS MENS APPARATET ER I DRIFT

1.9  VÆR FORSIKTIG NÅR DU BLANDER VARME 
VÆSKER

Ikke start blendersykluser med kokende eller veldig varme væsker. 
Dette kan føre til brannskader, skade eller føre til at lokket løsner. 
Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med damp.

1.10 FORHOLDSREGLER FOR STRØMLEDNING

•  Bruk ALDRI med en skadet ledning eller støpsel. Hvis 
strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten 
eller en Blendtec-servicerepresentant for å unngå fare.

•  IKKE la ledningen henge over kanten av arbeidsflaten.

• Bruk ALDRI en skjøteledning for å forsyne enheten med strøm.

•  Koble ALLTID fra blendermotoren før du bytter 
mikserplassering eller ved rengjøring.

HVER STRØMENHET MÅ BESKYTTES AV EN SEPARAT 
EFFEKTBRYTER ELLER SIKRING, SE ETIKETTEN PÅ 
MODELLEN FOR SPESIFIKASJONER

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
SEKSJON 1
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1.11 FORSØK ALDRI Å REPARERE ENHETEN

Fjern aldri blendermotorhuset. Blendermotoren inneholder ikke 
deler som brukeren kan justere eller reparere. En kvalifisert 
servicerepresentant må foreta all service. Å fjerne dekselet eller 
forsøke å utføre service på blenderen vil ugyldiggjøre garantien.

1.12   UNNGÅ Å BERØRE BLENDERENS DRIVKONTAKT 
ELLER BEHOLDERSKAFT ETTER BRUK

Mikserens drivkontakt og beholderskaft kan bli veldig varme 
etter bruk.

1.13 SIKKERHET

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert 
barn) med mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har 
fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person 
som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under tilsyn 
for å sikre at de ikke leker med apparatet.

1.14    BRUK ALDRI BLENDEREN MED MER ENN DEN 
MERKEDE KAPASITETEN TIL BEHOLDEREN
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2.1 PAKKE UT BLENDEREN

1.  Se etter emballasjemateriale som kan ha blokkert ventilasjonshull 
på blendermotorbasen.

2.  Inspiser alle gjenstander for å sikre at ingen skade oppsto 
under forsendelsen. Hvis det har oppstått skade eller hvis noen 
gjenstander mangler, kontakt en Blendtec-servicerepresentant 
umiddelbart. (Se innsiden av forsiden)

3.  Ta vare på disse instruksjonene (dvs. brukerhåndboken) for 
fremtidig bruk.

2.2 STRØMSPESIFIKASJONER

1.  Blendere i Blendtec Commercial-serien er sertifisert for bruk 
med en spesifikk kretsspenning, avhengig av modell. Sørg for 
å sjekke modellens strømspesifikasjoner og bruk en beskyttet 
krets når du bruker enheten.

2.  Nyere Stealth-modeller inneholder en automatisk kjølefunksjon 
som forbedrer den generelle blandingsevnen. Hvis blenderen 
er av og den indre viften fortsetter å blåse, trenger du ikke 
bekymre deg – dette er normalt og per design.

BLI KJENT MED BLENDEREN
SEKSJON 2

STEALTH-MODELLER

CQB1 Stealth 885
IQB1 Stealth 885 (benkeplateversjon)

CQB2 Stealth Nitro
CQB3 Stealth X

CQB3 Stealth Nitro X

CONNOISSEUR 825-MODELLER

ICB5 Connoisseur 825
ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

SPENNINGSOMRÅDE 100-127 V eller 220-240 V 100-127 V eller 220-240 V

FREKVENSOMRÅDE 50-60 Hz 50-60 Hz

WATT* 1800 W 1800 W

*LANDSSPESIFIKKE WATT-UNNTAK

JAPAN 1300 W 1300 W

TAIWAN 1400 W 1400 W
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3.1 STEALTH™-MODELLER

STEALTH-SERIEN: CQB1 Stealth 885, IQB1 Stealth 885 (benkeplate-
versjon), CQB2 Stealth Nitro, CQB3 Stealth X, CQB3 Stealth Nitro X

3.1.1 INSTALLASJON PÅ BENKEN 

•  Tillat en klaring på minst 14 cm (5,5" (14 cm) fra lydkabinettet 
til veggen og 26" (66 cm) fra benkeplaten til ethvert 
overhengende skap. 

•  Pass på at blenderen er installert i henhold til tegningen i figuren 
1. Sørg for at blenderen har 19 cm (7,5") uhindret plass rundt 
sidene og baksiden av blenderen for å forhindre overoppheting.

•  Velg et sted som er i nærheten av en stikkontakt. Vurder 
også nærhet til ingredienser og patroner samt tilgjengelig 
benkeplass.

•  Sørg for at det er nok plass over og rundt enheten for å tillate 
uhindret bevegelse av lydkabinettet.

 
3.1.2 INSTALLASJON I BENKEN

•  Sørg for at blenderen er installert i henhold til tegningen 
i Figur 2.

• Sørg for at strømforsyningen er tilgjengelig under benkeplaten.

•  Benkeplaten kan ikke være tykkere enn 1,9 cm (¾”) for 
tilstrekkelig ventilasjon.

•  Tillat en klaring på minst 14 cm (5,5”) fra lydkabinettet 
til veggen og 56 cm (22") fra benkeplaten til ethvert 
overhengende skap.

• Sørg for at nedre kabinett tillater tilstrekkelig luftstrøm.

•  Det bør være minst 7,6 cm (3”) uhindret plass under og rundt 
motoren. Skap skal ikke lukkes – luft må kunne strømme fritt 
fra utsiden til innsiden av skapet.

•  Hvis du installerer mer enn én blender, la det være 40,6 cm (16") 
avstand mellom midten av blenderne.

•  Skjær et hull i benkeplaten som er 11,1 cm (4 ⅜") bredt og 
14,9 cm (5 ⅞") langt (se malen for benkeplatehull i Vedlegg A). 
Sørg for at sidene på 11,1 cm (4 ⅜”) er parallelle med forkanten 
av benken.

Merk: Dobbeltsjekk for å sikre at alle plassbehov og mål er riktige 
FØR skjæring.

 Plasser blender i benkeplaten – sørg for at pakningen er flat mot 
benkeflaten. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INSTALLASJON OG DRIFTSOVERSIKT
SEKSJON 3

FIGUR 1

FIGUR 2
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3.1.3   STEALTH-MODELLGRENSESNITT

Forhåndsprogrammerte sykluser

Forhåndsprogrammerte sykluser kjører med varierende 
hastighet og varighet, og stopper automatisk. For å starte en 
syklus, trykk på en forhåndsprogrammert knapp. Trykk på en 
ny syklus for å avslutte syklusen, eller trykk      . Hold        for 
å pulsere. For langsommere pulsering, hold en hvilken som 
helst forhåndsprogrammert syklusknapp. For å programmere 
forskjellige sykluser, se avsnitt 3.1.5 i denne håndboken.

3.1.4 AVANSERT PROGRAMMERING OG DIAGNOSTIKK

Tips for menynavigering 
Trykk og hold inne  i tre sekunder for å åpne menyen.

1. Bruk  for å bla og  for å velge ønsket funksjon.

2.  For å gå tilbake til hovedskjermen fra et undermenyområde, 
trykk på  til hovedskjermen vises.

3.1.5 VELGE ØNSKET PROFIL

1. Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.

2. Trykk  for å velge «profiler».

3. Trykk  for å bla.

4. Trykk  for å velge ønsket alternativ.

5.  Trykk  igjen for å aktivere profilen. For å avbryte valget, 
trykk på .

3.1.6  ENDRE FORHÅNDSPROGRAMMERTE 
SYKLUSKNAPPER

Endre syklusknapper midlertidig

1. Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen. 

2.  Trykk på  for å bla ned til Blendersykluser, og trykk 
deretter på .

3.  Velg Standard blendersykluser eller Egendefinerte 
blendersykluser.

4. Velg ønsket blendersyklus.*

5.  Velg knappen du vil bruke for denne blendersyklusendringen, 
og trykk deretter på . For å avbryte valget, trykk på .

*For å deaktivere en knapp midlertidig, velg «Deaktiver knapp» på 
dette trinnet.

Merk: Etter å ha tilpasset en syklus til en tallknapp, vises en stjerne etter 
profilnavnet når du går tilbake til driftsmodus. Ved å laste inn en ny 
profil på blenderen vil profilene tilbakestilles til standard syklusknapper.

Endre syklusknapper permanent

For å endre syklusknappene permanent i en profil, eksporter 
den reviderte profilen til en USB-stasjon og importer profilen til 
blenderen, eller bruk Blend Wizard.

3.1.7 BLENDERVEIVISER

I tillegg til å bruke profilene og syklusene som er forhåndsprogram-
mert på blenderen, kan Blenderveiviser brukes til å lage tilpassede 
profiler og sykluser. For instruksjoner om hvordan du bruker 
Blenderveiviser for enkelt å utvikle tilpassede profiler og sykluser, 
besøk my.blendtec.com.

3.1.8 BLENDERINNSTILLINGER

Blenderinnstillinger kan endres for optimal blandingsytelse og 
funksjonalitet. 

Sikkerhetsmodus for kabinett

Kabinettets sikkerhetsfunksjon gir en melding om å sikre 
at lydkabinettet er lukket under motordrift. Det vil også slå 
av motoren hvis lydkabinettet løftes under blanding. Denne 
funksjonen kan ikke deaktiveres for Stealth 895 NBS-modellen.

Bla

Effekt Avbryt/Avslutt

Forhåndsprogrammerte syklusknapper Puls

Å velge
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For å aktivere eller deaktivere kabinettets sikkerhetsfunksjon, 
fullfør følgende trinn:

1. Trykk  i tre sekunder.

2. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk .

3. Velg Sikkerhetsmodus for kabinett. Trykk  for å velge.

4.  Bruk  for å veksle mellom å deaktivere eller aktivere 
Sikkerhetsmodus 
for kabinett.

5. Trykk  for å gå ut av menyen.

Skjermens standbytid

Standby-modus kan justeres til følgende tider:  
(15 minutter, 1 time, 6 timer eller 12 timer).

For å velge en ny standby-tid, fullfør følgende trinn:

1. Trykk  i tre sekunder.

2. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk .

3. Trykk  for å bla til Standby skjerm. Trykk  for å velge.

4. Trykk  for å bla til ønsket standby-tid. Trykk  for å velge.

5. Trykk på  for å gå ut av menyen.

Blendersykluspause-innstilling

Når den er i automatisk modus, lar innstillingen Blendersykluspause 
brukeren pause og gjenoppta en blendersyklus med samme 
tid og hastighet. For å aktivere eller deaktivere funksjonen 
Blendersykluspause, fullfør følgende trinn:

1.   Trykk  i tre sekunder.

2.   Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk .

3.   Trykk  for å bla til Blend Cycle Pause. Trykk  for å velge.

4.    Bruk  for å veksle mellom å deaktivere eller aktivere Blend 
Cycle Pause.

5.   Trykk  for å gå ut av menyen.

Språk

Menyen er tilgjengelig på tre språk: Engelsk, fransk og 
spansk. For å velge et språk, fullfør følgende trinn: 
Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.

1. Trykk  for å bla ned til Innstillinger. Trykk  for å velge.

2. Trykk  for å bla til Språk. Trykk  for å velge.

3. Trykk  for å bla til ønsket språk. Trykk  for å velge.

4. Trykk  for å gå ut av menyen.

3.1.9 BLENDERSTATISTIKK

Blendersyklusteller

For å se totalt antall sykluser kjørt på enheten og antall sykluser 
som kjørt på hver knapp:

1. Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.

2. Trykk  for å bla ned til Syklusteller. Trykk  for å velge.

3. Trykk  for å bla gjennom Syklusteller.

4. Trykk  for å gå ut av menyen.

Merk: Pulstelleren refererer til pulssett. For eksempel vil det å trykke 
på pulsknappen fem ganger på rad vil registreres som én pulstelling. 
Berøring av pulsknappen, deretter et syklusnummer og deretter 
pulsknappen vil registreres som to pulstellinger.

Diagnostisk feillogg

For å se på de diagnostiske feilene som er logget på blenderen.

1. Trykk  i tre sekunder for å gå inn i menyen.

2.  Trykk  for å bla ned til Diagnostikkteller. Trykk  
for å velge.

3. Trykk  for å bla gjennom antall feil.

4. Trykk  for å gå ut av menyen.

Merk: Når innstillingen Blendersykluspause er aktivert, kan en syklus 
settes på pause ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Hvis 
funksjonen Blendersykluspause er deaktivert, vil et trykk på en hvilken 
som helst knapp stoppe en blendersyklus.
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Eksporterer blenderstatistikk

Eksport av blenderstatistikk (syklustellinger, feil, innstillinger og 
fastvareversjoner) er en måte å lagre diagnoseinformasjon på, som 
Blendtecs kundeservice og reparasjonseksperter vil bruke hvis det 
oppstår problemer med enheten.

For å eksportere blenderstatistikk til en USB-stasjon, fullfør 
følgende trinn:

1.  Bruk en #1 Phillips stjerneskrutrekker for å fjerne USB-dekselet 
øverst på høyre side av blenderen.

2. Koble USB-stasjonen til blenderens USB-port.

  Merk: Hvis blenderen er i manuell eller automatisk driftsmodus, 
vil USB-minnepennen automatisk lastes inn på skjermen. Hvis 
blenderen er i programmeringsmodus, gå til hovedmenyen og 
velg USB-stasjon.

3.  Trykk på  for å eksportere tellinger. Trykk  for å velge. Trykk  
igjen for å bekrefte eksport av tellinger til filen sth-cnts.csv.

4.  Etter at eksportprosessen er fullført, fjern USB-stasjonen fra 
blenderen og fest dekselet til USB-porten med en #1 Phillips 

skrutrekker.
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3.2 CONNOISSEUR 825™-MODELLER

CONNOISSEUR-SERIEN: ICB5 Connoisseur 825, ICB5 
Connoisseur 825 Spacesaver

3.2.1 INSTALLASJON OVER BENKEN

Sørg for at blenderen er installert i henhold til tegningen i Figur 3. 
Sørg for at blenderen har 19 cm (7,5") uhindret plass rundt sidene 
og baksiden av blenderen for å forhindre overoppheting.

•  Hvis du installerer et lydkabinett, må du tillate en klaring på 
minst 14 cm (5,5”) fra lydkabinettet til veggen og 66 cm fra 
benkeplaten til eventuelle skap over benken.

•  Velg et sted som er i nærheten av en stikkontakt. Vurder også 
nærhet til ingredienser og patroner samt tilgjengelig benkeplass.

•  Sørg for at det er nok plass over og rundt enheten for å tillate 
uhindret bevegelse av lydkabinettet.

3.2.2 INSTALLASJON I BENKEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SØRG FOR AT BLENDEREN ER INSTALLERT I HENHOLD TIL 
TEGNINGEN I FIGUR 5.

• Sørg for at strømforsyningen er tilgjengelig under benkeplaten.
•  Benkeplaten kan ikke være tykkere enn 1,9 cm (¾”) for 

tilstrekkelig ventilasjon.
•  Hvis du installerer et lydkabinett, må du tillate en klaring 

på minst 14 cm (5,5" (14 cm) fra lydkabinettet til veggen og 
45,7 cm (18”) fra benkeplaten til eventuelle skap over benken.

  Merk: Mål for lydkabinett gjelder ikke for SpaceSaver-modellen

• Sørg for at nedre kabinett tillater tilstrekkelig luftstrøm.
•  Det bør være minst 7,6 cm (3”) uhindret plass under og rundt 

motoren. Skap skal ikke lukkes – luft må kunne strømme fritt 
fra utsiden til innsiden av skapet.

•  Hvis du installerer mer enn én blender, la det være 40,6 cm (16") 
(40,6 cm) avstand fra senter-til-senter blender.

FIGUR 3

FIGUR 4

FIGUR 5
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•  Skjær et hull i benkeplaten som er 11,1 cm (4 ⅜") bredt og 
14,9 cm (5 ⅞") langt (se malen for benkeplatehull i Vedlegg A). 
Sørg for at sidene på 11,1 cm (4 ⅜”) er parallelle med 
maskinoperatøren.

  Merk: Dobbeltsjekk for å sikre at alle plassbehov og mål er riktige 
FØR skjæring.

•  Plasser blender i benkeplaten – sørg for at pakningen er flat 
mot benkeflaten.

3.2.3 GRENSESNITT FOR CONNOISSEUR-MODELLER

 
         

Merk: Strømbryteren er plassert foran på Connoisseur 825

Forhåndsprogrammerte sykluser

Forhåndsprogrammerte sykluser kjører med varierende hastighet 
og varighet, og stopper automatisk. For å starte en syklus, trykk 
på en forhåndsprogrammert knapp. Trykk på hvilken som helst 
syklus igjen for å avslutte den syklusen. Hold        for å pulsere. 
For å programmere forskjellige sykluser, se avsnitt 3.2.6 i denne 
håndboken.

3.2.4 Avansert programmering og diagnostikk

Menynavigasjonstips

1. Trykk  og  i ett sekund.

2. Trykk  for å bla ned og  for å velge ønsket funksjon.

3.  For å gå tilbake til hovedmenyen fra et hvilket som helst 
undermenyområde, trykk på  til hovedmenyskjermen vises.

3.2.5 VELGE ØNSKET PROFIL

1. Trykk  og  i ett sekund for å gå inn i menyen.

2. Trykk  for å bla ned til Profiler-menyen, trykk  for å velge.

3. Trykk  for å bla til ønsket kategori, trykk  for å velge.

4. Trykk  for å bla til ønsket profil og trykk  for å velge.

5. Trykk  for å aktivere profilen. For å avbryte valget, trykk «puls».

3.2.6  ENDRE FORHÅNDSPROGRAMMERTE 
SYKLUSKNAPPER

Endre syklusknapper midlertidig

1. Trykk  og  i ett sekund for å gå inn i menyen.

2.  Trykk  for å bla ned til Blend Cycles, og trykk deretter  
for å velge.

3. Velg Standard blendersykluser eller Egendefinerte blendersykluser.

4. Velg ønsket blendersyklus*.

5.  Velg knappen du vil bruke for denne blendersyklusendringen, 
og trykk deretter på . Trykk på  for å avbryte valget.

*For å deaktivere en knapp midlertidig, velg «Deaktiver knapp» på 
dette trinnet.

Merk: Etter å ha tilpasset en syklus til en tallknapp, vil en stjerne 
vises etter profilnavnet når du går tilbake til driftsmodus. Ved å laste 
inn en ny profil på blenderen vil profilene tilbakestilles til standard 
syklusknapper.

Endre syklusknapper permanent

For å endre syklusknappene permanent i en profil, eksporter 
den reviderte profilen til en USB-stasjon og importer profilen til 
blenderen. Eller, hvis du bruker Blenderveiviser (my.blendtec.com), 
rediger profilen og eksporter deretter profilen til blenderen.

Forhåndsprogrammerte syklusknapper Puls



11

3.2.7 BLENDERVEIVISER

I tillegg til å bruke profilene og syklusene som er forhåndsprogram-
mert på blenderen, kan Blenderveiviser brukes til å lage tilpassede 
profiler og sykluser. For instruksjoner om hvordan du bruker 
Blenderveiviser for enkelt å utvikle tilpassede profiler og sykluser, 
besøk my.blendtec.com.

3.2.8 BLENDERSTATISTIKK

Blendersyklusteller

Slik ser du totalt antall kjørte sykluser og antall kjørte sykluser for 
hver knapp:

1. Trykk  og  i 1 sekund for å gå inn i menyen.

2. Trykk  for å bla ned til Syklusteller. Trykk  for å velge.

3. Trykk  for å bla gjennom syklusteller.

4. Trykk  for å gå ut av menyen.

Merk: Pulstelleren refererer til pulssett. For eksempel vil det å trykke 
på pulsknappen fem ganger på rad vil registreres som én pulstelling. 
Berøring av pulsknappen, deretter et syklusnummer og deretter 
pulsknappen vil registreres som to pulstellinger.

Diagnostisk feillogg

Slik ser du diagnosefeilene som er logget på blenderen:

1. Trykk  og  i ett sekund for å gå inn i menyen.

2.  Trykk  for å bla ned til Diagnostikkteller, trykk  
for å velge.

3. Trykk  for å bla for å se antall feil i hver kategori.

4. Trykk  for å gå ut av menyen.

Eksporterer blenderstatistikk

Eksport av blenderstatistikk (syklustellinger, feil, innstillinger og 
fastvareversjoner er en måte å lagre diagnostisk informasjon på, 

som Blendtecs kundeservice og reparasjonseksperter vil bruke 
hvis det oppstår problemer med blenderen. For å eksportere 
blenderstatistikk til en USB-stasjon, fullfør følgende trinn:

1.   Finn USB-porten nederst på metallmotorhuset på blenderen.

2. Koble USB-stasjonen til blenderens USB-port.

  Merk: Hvis blenderen er i manuell eller automatisk driftsmodus, 
vil USB-stasjonsmenyen automatisk lastes inn på skjermen. Hvis 
blenderen er i programmeringsmodus, gå til hovedmenyen og 
velg USB-stasjon.

3.  Trykk  for å bla til Eksportteller. Trykk  for å velge. Trykk  
igjen for å bekrefte eksport av tellinger til ICBUCNTS.CSV-filen 
eller trykk  for å avbryte og gå tilbake til forrige meny.

4.  Etter at eksportprosessen er fullført, fjern USB-stasjonen fra 
blenderen

Eksportere og overføre profiler

For mer informasjon om eksport og overføring av informasjon og 
BlendWizard, se my.blendtec.com

• For alle Connoisseur-modeller er USB-porten plassert på 
bunnen av metallmotorhuset. Connoisseur 825 og nyere 
benkeplatemodeller må få plastplaten fjernet for å få 
tilgang til USB-porten.
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4.1 RENGJØRING ETTER BRUK

1.  Tilsett 1 kopp (240 ml) varmt vann og 1-2 dråper flytende 
oppvaskmiddel i blenderbeholderen.

2.  Sett lokket tett på beholderen, sett beholderen på motorbasen 
og trykk og hold pulsknappen i 5-10 sekunder.

3. Fjern og skyll med varmt vann.

4.2 LANGSIKTIG RENGJØRING

1.  Rengjør beholderen i henhold til lokale forskrifter ved å fylle 
blenderbeholderen med et desinfiseringsmiddel fortynnet 
i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2.  La det fortynnede desinfiseringsmiddelet stå i beholderen 
i fem minutter.

3. Tøm desinfeksjonsmiddelet fra beholderen.

4. Skyll beholderen grundig med vann.

4.3 RENGJØRING AV MOTORBASE OG LYDKABINETT

1. Sørg for at blenderen er koblet fra før rengjøring.

2. Tørk av plasthuset til motorbasen, pakninger, metalltopp og 
lydkabinett med en ren, fuktig klut. Et mildt, ikke-slipende 
rengjøringsmiddel for alle formål kan brukes.

3. Stikkontakten kan rengjøres ved å bruke en bomullspinne 
eller en tannpirker

4.4 RENGJØRINGSTIPS OG ADVARSLER

1.  Ikke bruk stive børster eller skurende kluter/puter for å rengjøre 
blenderbasen, glasset eller lydkabinettet, da dette vil matte 
eller ripe opp overflaten.

2. Ikke bruk en vannstråle av noe slag for å rengjøre motorbasen.

3.  Senk ALDRI motorbasen i vann. Hvis du gjør dette, 
ugyldiggjøres garantien.

STELL OG RENGJØRING
SEKSJON 4
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Selv om vi ikke forventer at du har noen problemer med blenderen 
din, oppstår det noen ganger problemer. Bruk følgende retningslinjer 
for å se om problemet er lett å fikse eller krever service.

5.1 HVOR SKAL DU BEGYNNE?

•  Hvis blenderen ikke slår seg på, viser en feilmelding, eller 
forårsaker et problem uten beholder på toppen av maskinen, 
fortsett til punkt 5.2.

•  Hvis beholderen har et problem eller blenderen har et problem 
som bare oppstår når det er en beholder er på toppen av 
maskinen, fortsett til avsnitt 5.3.

•  Hvis blenderen fungerer og glasset fungerer, men blendingen 
er utilfredsstillende, fortsett til pkt. 5.4.

5.2 FEILSØKING AV BLENDER

Hvis displayet ikke lyser:

•       Kontroller at strømbryteren/knappen på blenderen er slått på.

•    Kontroller strømbryteren/sikringen eller prøv et annet 
strømuttak på en annen strømbryter.

Hvis knappen ikke virker:

•    Test andre knapper for å se om knappen er deaktivert. Hvis en 
annen knapp virker, sjekk om knappen er deaktivert i menyen.

Hvis overtemperaturfeil vises – Dette indikerer at motoren 
overopphetes:

•   Påse at blenderen har nok plass til luftstrøm.

•   Påse at beholderen ikke er fylt over makslinjen.

•   Påse at beholderen ikke er fylt med for harde eller tykke 
ingredienser.

Merk: Når denne feilen oppstår, vil blenderen være i beskyttelsesmodus 
til den avkjøles til driftstemperatur. Hvis blenderen ikke virker 
etter 20 minutter eller lenger avkjølingstid, kontakt en Blendtec-
servicerepresentant.

Hvis overbelastningsfeil vises – Dette indikerer en 
overbelastning på motoren:

•    Påse at beholderen ikke er fylt over makslinjen.

•    Påse at beholderen ikke er fylt med for harde eller tykke 
ingredienser.

Merk: For å fjerne feilen, koble fra og koble til maskinen igjen. 
 

Hvis problemet forsvinner når beholderen tas ut av blenderen, 
eller når en annen beholder brukes, se avsnitt 5.3.

Hvis en feil på skjermen ikke er oppført i håndboken, eller 
feilsøkingstrinnene ovenfor ikke har løst problemet, kan du se 
på innsiden av omslaget for detaljer om hvordan du kontakter 
en Blendtec-servicerepresentant om å kjøpe reservedeler eller 
sjekke garantistatus.   

5.3 FEILSØKING AV BEHOLDER

Hvis beholderen lekker eller forårsaker problemer, fjern 
beholderen fra basen og tøm det:

Hvis beholderen lekker:

• Sjekk at lokket sitter helt på beholderen.

• Ta tak i beholderskaftet og prøv å vrikke på det. Hvis skaftet 
kan bevege seg fra side til side eller opp og ned, stopp all bruk 
og erstatt beholderen.

Hvis beholderen forårsaker en feil på motorbasen:

• Prøv en annen beholder på blenderbunnen. Hvis beholderen 
forårsaker problemet, slutt å bruke og bytt ut glasset.

FEILSØKING
SEKSJON 5
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Hvis bladet ikke snurrer:

•    Sørg for at beholderen sitter helt på blenderbunnen.

•    Sjekk om bladet er godt festet til drivakselen. Hold drivakselen 
i den ene hånden og prøv å snurre bladet med den andre 
hånden. Hvis bladet snur seg uten å dreie drivakselen, stopp 
all bruk og erstatt beholderen.

•    Sammenlign bunnen av beholderen med figur 7 og 8 nedenfor 
for å vurdere beholderens spiler. Hvis beholderens spiler ser 
ut som figur 8, stopp all bruk og erstatt beholderen.

       

Hvis beholderen må skiftes ut eller feilsøkingstrinnene som er 
oppført ovenfor ikke har løst problemet, se innsiden av omslaget 
for detaljer om hvordan du kontakter en Blendtec-serviceagent 
om å kjøpe reservedeler eller sjekke garantistatus.   
   

5.4 FEILSØKING AV OPPSKRIFT

Hvis blenderen har sluttet å blande eller hvis den blandede 
teksturen til produktet er klumpete eller ujevn, gjør følgende:

• Sørg for at blandingen ikke danner kaviterer under 
syklusen. Kavitasjon er en tilstand der en luftlomme dannes 
i drikkeblandingen fordi blandingen er for kald eller for 
fast. Blenderbladet snurrer deretter fritt i hulrommet. Dette 
problemet kan korrigeres ved å øke blandingstemperaturen 
ved enten å redusere isen, øke væsken og/eller sørge for at 
de frosne ingrediensene som brukes i oppskriften aldri er 
kaldere enn -12 °C (10 °F).

• Hvis oppskriften blandes godt, men ikke har hatt nok tid til 
fullstendig blanding, øk syklustiden. Prøv en lengre syklus 
eller trykk og hold inne pulsknappen for den nødvendige 
ekstra blandingstiden.

• Hvis bladet ikke vil snurre eller får blenderen til å vise en feil, 
sørg for at beholderen ikke er fylt med for harde eller tykke 
ingredienser og se avsnitt 5.2 og 5.3.

  

Hvis blandingskvaliteten ikke er som ønsket og 
feilsøkingstrinnene som er oppført ovenfor ikke har løst 
problemet, kan du se innsiden av omslaget for detaljer om 
hvordan du kontakter en Blendtec-serviceagent om å kjøpe 
reservedeler eller sjekke garantistatus.

INSTRUKSJONENE SOM FINNES I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN, 
ER IKKE MENT Å DEKKE ALLE MULIGE TILSTANDER ELLER 
SITUASJONER SOM KAN OPPSTÅ. GOD DØMMEKRAFT MÅ 
BRUKES NÅR DENNE ELLER NOEN ANNEN MASKIN BRUKES.

FIGUR 7

FIGUR 8
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6.1 GARANTIBESKRIVELSE

Blendtec garanterer Blendtec Commercial-blendere og -beholdere 
mot defekter i materialer og utførelse under normal bruk og 
vedlikehold i den gjeldende garantiperioden, for deler og arbeid 
som kreves for å reparere eller erstatte komponenter som, etter 
Blendtecs mening, er defekte. Garantiperioden kan variere som 
fastsatt på kjøpstidspunktet. Utgåtte varer, varer i begrenset 
opplag eller fargevalg vil bli erstattet med det nærmeste 
tilsvarende gjeldende produktet. For å oppfylle garantien vil 
Blendtec kreve et serienummer, modellnummer og kjøpsbevis 
fra en autorisert forhandler på tidspunktet for kravet. I tillegg 
må serienummeretiketten på enheten forbli intakt og uendret, 
ellers er garantien ugyldig.

Følgende elementer er IKKE inkludert i blenderens garantidekning:

•  Normalt vedlikehold, justeringer og rengjøring som beskrevet 
i denne håndboken.

•  Reparasjoner på grunn av uautorisert service eller 
modifikasjoner av blenderen, tukling med produktet eller 
bruk av ikke-standardiserte deler eller tilbehør uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra Blendtec.

•  Skade forårsaket av: feil installasjon eller ventilasjon av 
blenderen, strømtilførsel (f.eks. elektrisk strømbrudd, feil 
elektriske tilkoblinger, lav spenning eller spenningsfall til 
enheten), vanntilførsel, drenering, eksponering for vann, 
eller flom, stormer eller annen force majeure.

•  Kostnader for betalingstillegg på grunn av ferier, overtid, frakt osv.

•  Deler eller enheter utsatt for feil bruk, misbruk, forsømmelse, 
ulykker eller mangel på spesifisert vedlikehold eller 
operasjonsprosedyrer.

•  Skade eller problemer forårsaket av installasjon, flytting av 
enhet, rengjøring og/eller vedlikeholdsprosedyrer som ikke er 
i samsvar med de tekniske instruksjonene i denne håndboken.

•  Krav for personskader, tilfeldige skader, følgeskader eller 
økonomisk tap (fortjeneste eller inntekt), uansett årsak.

6.1.1 VANNSKADE OG MISBRUK

Det er viktig å forhindre at væsker kommer inn i motorbasen. 
Motorbasen er designet for å avlede væsker fra å komme 
inn. I noen tilfeller av kraftig søl eller mangel på passende 
rengjøringsprosedyrer, kan det imidlertid komme væske inn 
i motorhuset. Det er viktig å raskt rydde opp alt søl på motoren, 
rundt benken og under lydkabinettet (hvis brukt). Unnlatelse av 
å gjøre dette kan føre til at væsker trekkes inn i motoren, noe som 
vil føre til for tidlig feil. Denne årsaken til feil anses som misbruk 
og dekkes ikke av garantien.

6.1.2 KJØPSLAND

Garantien gis kun i landet der utstyret ble kjøpt fra en autorisert 
salgsrepresentant. Bruk av utstyret utenfor kjøpslandet ugyldiggjør 
alle garantier, uttrykte eller underforståtte. Hvis en kunde 
velger å bruke et lokalt servicesenter utenfor det opprinnelige 
salgslandet, kan han eller hun med rimelighet forvente å betale for 
deler, arbeid, frakt, avgifter, osv. som er nødvendig for å reparere 
og returnere utstyret.

6.1.3 SERVICEPROSEDYRE

Hvis feilsøkingstrinnene i Seksjon 5 ikke løser problemet med 
blenderen, kontakt Blendtec kundeservice på 1-800-BLENDTEC 
(US-kunder) eller en Blendtec-servicerepresentant 
(internasjonale kunder). For å finne den internasjonale Blendtec-
servicerepresentanten, besøk: https://www.blendtec.com/pages/
commercial-dealers-international. Før du ringer, ha blenderen, 
blenderens serienummer og en beskrivelse av problemet klart. 
Mange problemer kan løses enkelt og raskt over telefon. Hvis 
problemet ikke kan løses over telefon, kan det hende at enheten 
trenger reparasjon eller utskifting. Ikke prøv å gjøre dette alene. 
Hvis maskinen din er uten garanti, er reparasjon et alternativ. Følg 
instruksjonene for serviceprosedyre for å kontakte en Blendtec-
serviceagent. Eieren av blenderen vil være ansvarlig for aktuelle 
fraktkostnader, deler til reparasjonen og arbeidskostnader.

GARANTI
SEKSJON 6
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DENNE GARANTIEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE 
GARANTIER ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKT 
ELLER UNDERFORSTÅT, INKLUDERT ENHVER UNDERFORSTÅTT 
GARANTI ELLER SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL.

Blendtec skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig 
for spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader. Ved utløpet 
av garantiperioden skal Blendtecs ansvar under denne garantien 
opphøre. Den foregående garantien skal utgjøre Blendtecs eneste 
ansvar og kundens eller brukerens eksklusive rettsmiddel.

Varene våre kommer med garantier som ikke kan utelukkes under den 
australske forbrukerloven. Du har rett til erstatning eller refusjon for 
en større feil og kompensasjon for ethvert annet rimelig forutsigbart 
tap eller skade. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet 
dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en 
større feil.
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BENKEPLATEHULL-MAL
VEDLEGG A
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FORHÅNDSPROGRAMMERTE SYKLUSER
VEDLEGG B

Stealth-modeller

Knapp Stealth 895 NBS** Flerbruks * Smoothie Kaffe Milkshake

1 Nitro 20 sek liten milkshake liten smoothie m/frisk frukt liten margarita/iscappuccino liten milkshake

2 Nitro 30 sek granita/medium milkshake medium smoothie 4 stor iscappuccino granita/medium milkshake

3 liten margarita/iscappuccino liten margarita/iscappuccino granita/medium milkshake liten slushy/milkshake milkshake m/frossen frukt

4 medium smoothie medium smoothie 4 medium smoothie 3 granita/medium milkshake stor milkshake 1

5 stor smoothie 4 stor smoothie 4 stor smoothie 4 stor smoothie 2 stor milkshake 2

6 granita medium milkshake 50 sek @ hastighet 7 50 sek @ hastighet 7 50 sek @ hastighet 7 stor milkshake 3

puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7

*Indikerer standardprofil for Stealth 885- og Stealth 885-benkmodeller. **Indikerer standardprofil for Stealth 895 NBS.

Connoisseur 825-modeller

Knapp Flerbruks * Smoothie Kaffe Milkshake

1 liten milkshake liten smoothie m/frisk frukt liten margarita/iscappuccino liten milkshake

2 granita medium milkshake medium smoothie 4 stor iscappuccino granita/medium milkshake

3 liten margarita/iscappuccino granita/medium milkshake liten slushy/milkshake milkshake m/frossen frukt

4 medium smoothie 4 medium smoothie 3 granita/medium milkshake stor milkshake 1

5 stor smoothie 4 stor smoothie 4 stor smoothie 2 stor milkshake 2

puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7 puls @ hastighet 7

*Indikerer standardprofil
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FORHÅNDSPROGRAMMERTE SYKLUSER
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