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Blenderis NUTRIMAX PRO 
HP-1409 

 
Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Uzmanību!  

Lietojot elektroierīces, ievērot drošības noteikumus: 

 Nekad nelieciet ūdenī vai nesamitriniet elektrisko vadu vai kontaktdakšu. 

 Nedarbiniet ierīci ilgāk par vienu minūti, lai tā nepārkarstu. 

 Gadījumā ja ierīces dzinējs pārāk uzsilst, ierīces drošības mehānisms to automātiski izslēdz. Pēc dzinēja atvienošanas 

no elektrības un motora atdzišanas ierīce atsāks strādāt.  

 Pirms pārtikas izņemšanas no ierīces pārliecinieties, ka tā ir izslēgta un atvienota no elektriskā tīkla. 

 Pirms ierīces lietošanas katru reizi pārbaudiet, lai asmeņi ir stingri nofiksēti un nekustas, citādi ierīce var tikt bojāta. 

 Vienmēr pirms lietošanas pārliecinieties, ka konteiners ir pareizi uzstādīts uz ierīces korpusa. 

 Pirms lietošanas pārliecinieties, ka gumijas blīve ir pareizi uzlikta. 

 Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. 

 Nekad nejauciet ierīcē gāzētus dzērienus. Gāzes spiediens var izspiest dzērienu no ierīces konteinera. Nelejiet ierīcē 

karstus šķidrumus.  

 Nemainiet kontaktdakšu ja nevarat to ievietot rozetē – lietojiet kontaktdakšai atbilstošu pāreju vai pagarinātāju. 

Neveiciet jebkādas izmaiņas ierīces dzinējā vai citur arī ja ierīce nestrādā – ierīces remontu drīkst veikt tikai autorizētā 

servisa centrā. 

 Nemēģiniet ierīcei pievienot detaļas kas nav oriģinālas tādā veidā Jūs varat izraisīt strāvas triecienu, ugunsgrēku, vai 

citus neatgriezeniskus bojājumus. 

 Neatstājiet ierīci pievienotu pie elektriskā tīkla ja to nelietojat. 

 Pirms montāžas, tīrīšanas un piederumu maiņas, vienmēr pārliecinieties, ka ierīce 

ir atvienota no elektriskā tīkla. 

 Uzmanieties, lai vads un kontaktdakša ir laba stāvoklī un netiek bojāti. 

 Lietojot ierīci pārliecinieties, ka tā ir novietota uz stabilas virsmas. 

 Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nekavējoties sazinieties ar preces izplatītāju.  

 Neatveriet ierīci kamēr tā darbojas, lai neatrastos tiešā kontaktā ar nažiem. 

 Nekad netīriet ierīci kad, tā ir pievienota elektriskajam tīklam. 

 Ierīce domāta mājas apstākļiem. Nelietojiet ierīci rūpniecības apstākļos kā arī ārpus telpām. 

 Ierīces sastāvdaļas nav domātas lietošanai mikroviļņu krāsnī. 

 Ierīces nažu asmeņi nav domāti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. 
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UZMANĪBU 

 Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast  www.tvshopextra.lv 

 Pirms maināt sava uztura paradumus konsultējieties ar savu ārstu.  

 Ierīce ir paredzēta mājas lietošanai, komerciālas izmantošanas gadījumā garantijas saistības nav 

spēkā. 

 Smalcinot ābolus, ķiršus, plūmes, aprikozes un tml. produktus, atcerieties, ka to kauliņi/sēklas var 

saturēt Jūsu organismam kaitīgas vielas.  

 

IERĪCES LIETOŠANA 

 Šī 600W jaudīgā ierīce apvieno augstu veiktspēju ar modernākajām tehnoloģijām smalcināšanā. 

 Īpaši veidotie asmeņi darbojas pēc ciklona tehnoloģijas principa, kas ideāli sasmalcina visa veida 

pārtikas produktus.  

 Ideāli piemērots gardu un vitamīniem bagātu kokteiļu pagatavošanai. 

 Citas šāda veida ierīces produktus tikai maisa, bet šī fantastiskā ierīce sašķeļ produktus, tādejādi 

iegūstot organismam vieglāk uzņemamus vitamīnus un minerālvielas arī no mizām un sēklām. 

 Sākot uzturā lietot veselīgus augļu un dārzeņu dzērienus – kokteiļus un smūtijus, Jūs ne tikai 

nodrošināsiet savu organismu ar vitamīniem, minerālvielām, fermentiem utt., bet arī uzlabosiet savu 

pašsajūtu un arī liekā svara samazināšana kļūs vieglāka. 

 Blenderis NUTRIMAX PRO ir ideāli piemērots arī dažādu mērču un bērnu pārtikas pagatavošanai maksimāli 

ātri un ērti.  

 Izvēloties veselīgu un ar vitamīniem un minerālvielām bagātu uzturu Jums: 

o Paaugstināsies enerģijas līmenis; 

o Mazināsies stresa līmenis; 

o Uzlabosies miegs; 

o Optimālā svara uzturēšana kļūs vieglāka; 

o Uzlabosies ādas izskats; 

o Stiprināsies mati un nagi. 

 

 

Komplektācija: 

1. Blenderis NUTRIMAX PRO bāze; 

2. 1x garā glāze (600ml); 

3. 1x glāze bez roktura (300ml); 

4. 1x glāze ar rokturi (300ml); 

5. 2x vairākkārt lietojami vāciņi produktu svaiguma 

saglabāšanai; 

6. 1x uzskrūvējams glāzes nosedzējgredzens ar rokturi; 

7. 1x uzskrūvējams glāzes nosedzējgredzens bez roktura; 

8. 1x asmens smalcināšanai; 

9. 1x asmens kokteiļu un smūtiju pagatavošanai. 
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LIETOŠANA 

1. Ievietojiet sastāvdaļas vienā no caurspīdīgajiem konteineriem. Jūs varat 

izmantot praktiski jebkāda veida sastāvdaļas – auļus vai dārzeņus. 

Kokteiļu pagatavošanai ir nepieciešams pievienot šķidrumu, ieteicams 

sulu, pienu, ūdeni, vai ledu. 

 

 

2. Ņemiet vienu no konteineriem un piestipriniet tam smalcināšanai vai 

kokteiļu/smūtuju pagatavošanai paredzēto asmeni. Pēc katras lietošanas 

asmeņus noskalojiet zem tekoša ūdens. 

Parastais krusteniskais asmens ir paredzēts šķidru sastāvdaļu 

sasmalcināšanai un sajaukšanai, bet plakanais asmens - sausu un blīvāku 

pārtikas produktu smalcināšanai. 

 

3. Konteineri pievienojiet pie bāzes ar asmeņu daļu uz leju. Apgrieziet bāzi 

ar konteineru uz leju, lai pārliecinātos, ka konteiners ir stingri piestiprināts. 

Nesāciet darbību, ja konteiners nav stingri piestiprināts pie bāzes. 

Smalcināšanas/jaukšanas process parasti aizņem 15 līdz 30 sekundes. Tā 

noriti Jūs redzat caur caurspīdīgo konteinera materiālu no ārpuses. Ja 

pamanāt, ka kādā vietā paliek nesasmalcināti produkti - nedaudz pakratiet 

smalcinātāju uz augšu un leju, lai paātrinātu procesu. 

 

4. Kad smalcināšanas/jaukšanas process ir pabeigts noņemiet konteineri ar 

asmeņiem no bāzes un tad noskrūvējiet asmeņus no konteinera.  

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJA 

Modeļa nosaukums: HP-1409 

Voltāža: 220 - 240V/50 Hz 

Jauda: 600 W 

Ūdens drošības klase: IPX 0 

SERVISS 

Gadījumā, ja pēc iegādes Jūs pamanāt kādu defektu, lūdzam, sazināties ar mūsu klientu servisu. 

Izmantojot šo produktu, sekojiet lietošanas instrukcijai. Sūdzības netiks pieņemtas ja pašrocīgi būsiet mēģinājis ierīci labot vai būsiet lietojis 

ierīci, citādi nekā ir norādīts tās lietošanas instrukcijā. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz ierīces nolietojuma elementiem – ierīces daļām, kas lietošanas procesa laikā dabīgi nolietojas. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā 

nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas 

utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat 

saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu    

      apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Importēts no Čehijas Republikas. 
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