PANEL FUNKCJI:
1. przełącznik PULSE
2. tryb automatyczny

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
URZĄDZENIA

BLE N D E R KI E LI C H O WY

35 sekund
3. tryb automatyczny
60 sekund
4. tryb automatyczny
90 sekund
5. włącznik ON/OFF
6. LOW wolno

otwór
pokrywki
z zatyczką
pokrywka

7. HIGH szybko
8. MED średnio

Zasilanie: 220 V/60 Hz
Moc: 950 W

Do każdego urządzenia dodano instrukcje użytkowania i konserwacji. Gwarancja jest udzielana na
podstawie zamówienia i wystawionego rachunku / faktury sprzedaży. Importer oraz dystrybutor nie ponosi
odpowiedzialności za użycie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/ elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów. Ten symbol
znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak
z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria/akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby
Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja.
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów. Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów
mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami. Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy
nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony. Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/EC Kompatybilność Elektromagnetyczna.
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową
utylizacje. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.

KONTAKT:
Dystrybutor/Importer:
PS STUDIO Paulina Szmalenberg
ul. Koszalińska 7/51
41-219 Sosnowiec
NIP: 6443343943
REGON: 362488366
Tel. +48 881 561 399
GIOŚ: E0021110WZBW
@ : info@jtcomniblend.pl
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MODEL TM-800
OMNIBLEND V

OMNIBLEND V
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
1. Upewnij się, że przełącznik ON/OFF znajduje się
w pozycji OFF.
2. Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka sieciowego.
3. Umieść kielich w gnieździe napędu silnika. Upewnij
się, że jest on poprawnie zamocowany na podkładce.
4. Nałóż pokrywkę kielicha (zawsze trzymaj kielich w
trakcie rozpoczynania oraz podczas mieszania.)
5. Ustaw przełącznik ON/OFF na pozycję ON.
6. Ręczne tryby pracy blendera: HIGH (tryb szybki),
MED (tryb średni), LOW (tryb wolny), PULSE
(najszybszy tryb pracy wymaga przytrzymania
przycisku podczas pracy blendera).
7. Rozpoczęcie pracy: Naciśnij przycisk wybranego
trybu pracy. Zapali się czerwona dioda przy wybranym
trybie. By zakończyć miksowanie ponownie naciśnij
wybrany tryb pracy.
8. Automatyczne cykle pracy blendera: 35” (35
sekundowy tryb pracy), 60” (60 sekundowy tryb
pracy), 90” (90 sekundowy tryb pracy). Po zakończeniu
trybu blender wyłączy się automatycznie.
UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem użytkowania postaw blender na
czystym, suchym i płaskim podłożu.
2. Podczas kruszenia (rozdrabniania) kostek lodu,
w pojemniku musi się znajdować pewna ilość płynu.
3. Nigdy nie używaj blendera z pustym kielichem.
4. Zabronione jest zdejmowanie kielicha podczas pracy
silnika.
5. Nigdy nie włączaj silnika bez zamocowanego kielicha.
6. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie
usunąć wszelkie ślady wody znajdujące się na
podkładce. W przeciwnym razie woda może zostać
wciągnięta do wnętrza urządzenia i spowodować
uszkodzenie silnika.
7. Przed użyciem upewnij się, że kielich blendera jest
dobrze zamocowany do głównej jednostki.
PORADY UŻYTKOWANIA:
1. Najpierw należy umieścić w kielichu blendera
składniki płynne, a dopiero potem składniki stałe.
2. Zaleca się pocięcie jarzyn, owoców i innych porcji
żywności na małe kawałki, aby ułatwić im cyrkulację
wokół ostrzy tnących.
3. Należy zawsze pozostawić w kielichu wolną
przestrzeń z uwagi na możliwy wzrost objętości
zblendowanej mieszanki. Powinna ona wynosić około
1/3 pojemności kielicha, a nawet więcej, w przypadku
przetwarzania bardzo rzadkich lub gorących płynów.
4. Zachowaj ostrożność podczas blendowania gorących
płynów – pozostaw więcej miejsca na wzrost
objętości, usuń zatyczkę kielicha, aby powstająca para
miała gdzie uchodzić z naczynia i koniecznie zaczynaj
blendowanie na niskiej prędkości.
5. Nigdy nie należy używać blendera bez prawidłowo
osadzonego kielicha w podstawie urządzenia.
6. Nie należy używać blendera bez założonej pokrywki
2

OMNIBLEND V
na kielichu. Nawet najdrobniejsza cząstka żywności,
wyrzuconej z blendera bez założonej pokrywy, może
spowodować wielkie szkody.
7. Nigdy nie wkładaj niczego poza popychaczem do
pracującego blendera.
8. Podczas pracy blendera zawsze przytrzymuj pokrywę
kielicha.
9. Przy zmianie prędkości lub trybu pracy, blender
powinien się wpierw całkowicie zatrzymać.
10. Nigdy nie zanurzaj podstawy blendera w wodzie.
11. Nigdy nie myj kielicha blendera w zmywarce.

3. W celu oczyszczenia podstawy silnika, zalecane jest
użycie lekko zwilżonej ściereczki. Nigdy nie zanurzaj
podstawy silnika w wodzie!
4. W celu przedłużenia żywotności jednostki tnącej, nie
zanurzaj kielicha w wodzie, ani nie pozostawiaj wody
w kielichu przez dłuższy okres czasu. Zastosowanie
się do tego zalecenia pozwoli zapobiec ryzyku
rdzewienia łożyska, poprzez ograniczenie do
minimum możliwości kontaktu z wodą.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I UWAGI
EKSPLOATACYJNE:

ostrzy tnących na podstawie blendera bez kielicha!
8. Nigdy nie zdejmuj kielicha podczas pracy urządzenia!
9. Kielich nie powinien być wypełniony powyżej 2/3
swojej pojemności.
10. Uważaj gdy miksujesz gorące płyny, nigdy nie
przepełniaj kielicha.
11. Zawsze rozpoczynaj pracę urządzenia od niskich
prędkości.
12. Pokrywa kielicha może być zdjęta dopiero po
zakończonej pracy blendera.
13. Nigdy nie pozostawiaj pracującego blendera bez
nadzoru.

MIKSOWANIE PRODUKTÓW SUCHYCH:
Blendery
Omniblend
zostały
wyposażone w niezwykle mocny
silnik, wysokie obroty pozwalają na
efektywne blendowanie produktów
w
bardzo
krótkim
czasie.
Blendowanie suchych produktów
przez dłuższy czas powoduje wzrost
temperatury jednostki tnącej, który
w efekcie może spowodować znaczne podgrzanie
podstawy kielicha, jego deformację i nieodwracane
uszkodzenie!
1. Gdy blendujesz suche produkty używaj funkcji
PULSE przez 30 sekund lub krócej.
2. Następnie przerwij blendowanie i sprawdź
temperaturę podstawy kielicha i jednostki tnącej.
3. Jeśli temperatura jest bardzo wysoka, zaprzestań
dalszego miksowania, zaczekaj aż temperatura
opadnie.
4. Jeśli temperatura podstawy kielicha i jednostki tnącej
jest w normie, kontynuuj pracę powtarzając zalecenie
z punktu 1. i 2. aż do uzyskania zadowalających
rezultatów.
Kielichy blenderów Omniblend są odporne na
temperaturę do 120°C. Podczas blendowania mokrych
produktów oraz płynów, jednostka tnąca nie nagrzewa
się do tak wysokiej temperatury. Nawet podczas
blenowania gorących zup temperatura wyniesie max
100°C. Dlatego, przy mokrych produktach i płynach
przegrzanie podstawy nie nastąpi nawet przy dłuższym
blendowaniu.
Gwarancja nie obejmuje skutków przegrzania
podstawy kielicha powodowanych długim
miksowaniem suchych produktów.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA:
1. Wlej niewielką ilość wody ze środkiem myjącym
do kielicha i postępuj w następujący sposób:
Załóż pokrywkę i uruchom blender na około 10 s.
Opróżnij i wypłucz pojemnik, po czym pozostaw go
w pozycji odwróconej, aż do wyschnięcia.
Opisana powyżej procedura, z uwagi na dużą moc
silnika, zapewnia łatwe usunięcie resztek produktów
jedynie przy użyciu wody i środka myjącego.
2. Zabrania się ręcznego czyszczenia wnętrza kielicha
bez usunięcia jednostki tnącej!

1. Blender TM-800 jest wyposażony w awaryjny
wyłącznik w przypadku przeciążenia silnika.
Wyłącznik ten jest zlokalizowany u spodu urządzenia.
W przypadku przeciążenia silnika, następuje
automatyczne odcięcie zasilania. W takim przypadku
należy usunąć z kielicha nieodpowiednie produkty, a
następnie wcisnąć zlokalizowany na spodzie blendera
przycisk kasowania przeciążenia (OVERLOAD RESET
BUTTON).
2. Zawsze należy sprawdzić czy kabel zasilający jest
prawidłowo podłączony do urządzenia.
3. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania
blendera, zalecany jest kontakt z dystrybutorem.
Kategorycznie zabronione są próby naprawy
urządzenia we własnym zakresie.
4. Uszkodzony kabel zasilający o ile uszkodzenie nie
podlega gwarancji, z uwagi na niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym, powinien być
wymieniony jedynie przez wykwalifikowanego
elektryka.
5. Ostrza tnące blendera ulegają zużyciu po długim
okresie użytkowania. W przypadku zaobserwowania
wycieku wody, konieczna jest wymiana końcówki
tnącej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przeczytaj dokładnie całą instrukcję obsługi!
1. By uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem,
nigdy nie wkładaj urządzenia oraz kabla zasilającego
do wody!
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
3. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
4. Nie dotykaj ostrzy, zwłaszcza gdy wtyczka urządzenia
jest włożona do gniazdka elektrycznego. Ostrza są
bardzo ostre.
5. W przypadku zablokowania ostrzy przed usunięciem
składników, które je blokują, wyjmij wtyczkę
urządzenia z gniazdka elektrycznego.
6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Urządzenie
przystosowane jest jedynie do pracy w
pomieszczeniach.
7. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie montuj

GWARANCJA:
Oferujemy 5-letnią gwarancję na blender Omniblend,
2-letnią na kielich i akcesoria.
Kogo dotyczy gwarancja standardowa. Gwarancja
oferowana przez naszą firmę dotyczy tylko urządzeń
wykorzystywanych w użytku domowym. Gwarancja ta
nie ma zastosowania do produktów wykorzystywanych
w użytku komercyjnym lub dzierżawionym innym
podmiotom.
1. Co pokrywa gwarancja. Jeżeli urządzenie ulegnie
awarii w okresie trwania gwarancji zdefiniowanym
w punkcie 1 z powodu wady materiałowej, lub
wady wynikającej z normalnego użytkowania, to
Omniblend Polska w ciągu 14 dni od daty otrzymania
niesprawnego produktu naprawi lub wymieni
niesprawny produkt lub część składową produktu
nieodpłatnie.
2. Czego nie pokrywa gwarancja. Gwarancja
nie ma zastosowania do urządzenia, które było
używane w celach komercyjnych lub nie było
używane zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie
uwzględnia
również
zmian
kosmetycznych
wynikających z użytkowania urządzenia, a nie
mających wpływu na jego pracę. Gwarancja nie
obejmuje również dostarczanego w zestawie
tampera oraz rezultatu użytkowania tampera bez
zastosowania pokrywy ochronnej. Omniblend
Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
nieautoryzowane naprawy dokonywane na własną
rękę.
3. Co unieważnia gwarancję. Niewłaściwe użycie,
przeróbki urządzenia, narażenia na nietypowe lub
ekstremalne działanie oraz niestosowanie się do
zaleceń instrukcji obsługi powodują unieważnienie
niniejszej gwarancji. Gwarancja traci również
ważność, gdy naprawy urządzenia lub jakiejkolwiek
jego części dokonywane są bez zgody Omniblend
Polska.
4. Jak skorzystać z oferowanej gwarancji.
W wypadku stwierdzenia usterki urządzenia lub jego
nieprawidłowej pracy prosimy skontaktować się
z nami telefonicznie (+48 881 561 399) lub mailowo
(info@jtcomniblend.pl).
5. Warunki gwarancji komercyjnej dostępne pod
adresem:
https://www.jtcomniblend.pl/dokumenty/gwarancja_
komercyjna.pdf
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