Arvoisa Asiakas,
Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan tehosekoittimen ”Bottle to go” lisävarusteen
hankinnan johdosta.
Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen haku yhdistettynä
innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun tarjoaa ainutlaatuisia esineitä, jotka muuttuvat
sisustusesineiksi.
Smeg-kodinkone sopii aina täydellisesti yhteen muiden valikoimaan kuuluvien
tuotteiden kanssa toimien samanaikaisesti design-tuotteena keittiössä.
Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.
Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com tai
www.smeg50style.com.

Malli BGF01
Lisävaruste “Bottle to go”
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Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien
säilyvyys.
Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä
ohjeessa olevat kuvat ja piirrokset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.
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Varoituksia
1 Varoituksia
1.1 Johdanto
Käyttäjälle tärkeitä tietoja:
Varoituksia
Yleistietoja liittyen tähän
käyttöohjeeseen, turvallisuuteen ja
hävittämiseen.
Kuvaus
Laitteen ja lisävarusteen kuvaus.
Käyttö
Laitteen ja lisävarusteen käyttöön
liittyvää tietoa.
Puhdistus ja hoito
Laitteen ja lisävarusteen oikeaan
puhdistukseen ja huoltoon liittyvää
tietoa.
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Tietoa

Neuvo
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1.2 Tämä käyttöohje
Tämä käyttöohje on kiinteä osa
lisävarustetta, ja siksi sitä tulee säilyttää
kokonaisuudessaan helposti saatavilla koko
lisävarusteen käyttöiän ajan.

1.3 Käyttötarkoitus
• Lisävarustetta “Bottle to go” voidaan
käyttää suljetuissa tiloissa kuten koulut,
liikuntasalit, toimistot ja ulkotilat.
• Lisävarustetta “Bottle to go” voidaan
käyttää yksinomaan tehosekoittimen
BLF01 kanssa. Lisävarustetta voidaan
käyttää eri ainesosien murskaamiseen,
sekoittamiseen ja soseuttamiseen
juomien, mehujen ja smoothien
valmistusta varten, jotka on tarkoitettu
nautittavaksi suljetuissa tiloissa tai
ulkoilmassa.
• Älä käytä lisävarustetta sen
käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.
• Lisävarustetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä
tai henkisiä rajoitteita, tai joilla ei ole
kokemusta sähkölaitteiden käytöstä, ellei
heitä valvo tai ohjaa aikuiset henkilöt,
jotka ovat vastuussa heidän
turvallisuudestaan.

Varoituksia
1.4 Yleisiä turvaohjeita
• Älä koskaan yritä korjata laitetta yksin tai
ilman pätevän teknikon apua.
• Jos laitteessa esiintyy vika, korjauta se
yksinomaan pätevän teknikon toimesta.
• Älä tee laitteeseen muutoksia.
• Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/
tulipaloa vedellä: sammuta laite, kytke
pistoke irti pistorasiasta ja tukahduta
liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
• Kytke laite irti pistorasiasta ennen
kaikkien huoltotoimenpiteiden
suorittamista ja jokaisen käytön jälkeen.
• Alle 8-vuotiaat lapset saavat käyttää tätä
laitetta jos heidän toimintaansa
valvotaan tai laitteen turvallista käyttöä
opetetaan ja he ymmärtävät käyttöön
liittyvät riskit.
• Puhdistus- ja hoitotoimenpiteet voidaan
suorittaa 8-vuotiaiden lasten toimesta jos
heidän toimintaansa valvotaan.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä
laite pois lasten ulottuvilta.
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Lisävaruste “Bottle to go” on
tehosekoittimen BLF01 lisävaruste.
Noudata kaikkia turvaohjeita lisävarusteen
turvallista käyttöä varten.
• Ennen laitteen käyttöä, lue huolella tämä
käyttöohje sekä tehosekoittimen BLF01
käyttöohje.
• Sammuta laite välittömästi käytön
jälkeen.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaan kun se
on käynnissä.
• Kytke laite irti pistorasiasta ennen
kaikkien huoltotoimenpiteiden
suorittamista ja jokaisen käytön jälkeen.
• Älä koskaan upota laitetta, virtajohtoa tai
pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
• Älä käytä laitetta jos virtajohto tai pistoke
on vahingoittunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai vahingoittunut jollain
tavoin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, ota
yhteyttä tekniseen huoltoon, joka vaihtaa
sen uuteen vaaratilanteiden syntymisen
välttämiseksi.
• Johto on tarkoituksella lyhyt
onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.
Älä käytä jatkojohtoa.
• Estä virtajohdon pääsemistä kosketuksiin
terävien kulmien kanssa.
• Älä vedä johdosta kun haluat irrottaa
pistokkeen pistorasiasta.
• Älä aseta laitetta kaasuliesien tai päällä
olevien sähköliesien päälle tai lähelle,
uuniin tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
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Varoituksia
Laitteeseen ja lisävarusteeseen liittyen
• Toiminnan aikana vältä koskemasta
liikkuviin osiin. Pidä käsiä, hiuksia,
vaatteita ja välineitä kaukana teristä
toiminnan aikana estääksesi
henkilövahinkojen syntymistä tai laitteelle
aiheutuvia vahinkoja.
• Kytke tehosekoitin aina irti pistorasiasta
jos sitä ei valvota, ennen siihen kuuluvien
osien asentamista ja irrottamista ja sen
puhdistamista. Irrota pistoke pistorasiasta
kun tehosekoitinta ei käytetä, ennen
puhdistustoimenpiteiden suorittamista ja
jos vikoja esiintyy. Anna sen jäähtyä
ennen puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
• Tarkista, että lisävaruste ja teräyksikkö on
kiinnitetty oikein.
• Älä täytä lisävarustetta liikaa
(korkeintaan 600 ml).
• Älä käytä tehosekoitinta muiden
valmistajien toimittamien osien tai
lisävarusteiden kanssa.
• Käytä yksinomaan valmistajan
valmistamia alkuperäisiä varaosia.
Muiden kuin valmistajien suosittelemien
varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipaloja,
sähköiskuja ja henkilövahinkoja.
• Terät on teroitettu: Leikkautumisen vaara!
Vältä koskemasta terään käsillä. Toimi
äärimmäisen varovaisesti kun
teräyksikköä asennetaan ja irrotetaan.
• Aseta tehosekoitin vain tasaisille ja
kuiville pinnoille.
• Älä käytä tehosekoitinta ilman kannua tai
lisävarustetta "Bottle to go".
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• Ennen kuumien nesteiden kaatamista
lisävarusteeseen, anna niiden jäähtyä
huonelämpötilaan asti.
• Vältä koskemasta liikkuviin osiin, kuten
teräyksikköön.
• Välttääksesi onnettomuuksien syntymistä
ja tehosekoittimen ja lisävarusteen
vahingoittamista, älä koskaan aseta
käsiä tai välineitä siihen kun se toimii. Voit
käyttää puu- tai muovilastaa, mutta vasta
sitten kun tehosekoitin on sammutettu.
• Älä käytä aggressiivisia pesuaineita tai
leikkaavia esineitä poistaaksesi
lisävarusteeseen jääneitä jäämiä.

Varoituksia
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:
• käyttötarkoitukseen nähden
poikkeavasta käytöstä
• käyttöohjeen lukematta jättämisestä
• jonkin laitteen osan muuttamisesta
• ei-alkuperäisten varaosien käytöstä
• turvaohjeiden noudattamatta
jättämisestä.

1.6 Hävittäminen
Laite tulee hävittää erillään muista
jätteistä (direktiivi 2012/19/EY).
Tämä laite ei sisällä siinä määrin
terveydelle ja ympäristölle haitallisia
aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena
voimassa olevien Euroopan unionin
direktiivien mukaisesti.
Sähkövirta
Sähköiskun vaara
• Kytke pääkatkaisin pois päältä.
• Irrota virtajohto verkosta.

• Vanhoja laitteita ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana! Voimassa
olevien lakiasetusten mukaan, sähkölaite
on toimitettava sen käyttöiän lopussa
sähkö- ja elektroniikkaromun
erilliskeräyksestä huolehtivaan
keskukseen. Tällä tavoin voidaan
kierrättää vanhoista laitteista saadut
arvokkaat materiaalit ja suojata
ympäristöä. Lisätietoja varten, käänny
asiaan kuuluvien paikallisten
viranomaisten puoleen tai
erilliskeräyspisteisiin.
Laitteen pakkausmateriaalit ovat
ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.
• Toimita pakkausmateriaalit
tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.
Muovipakkaukset
Tukehtumisen vaara
• Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei
saa jättää ilman valvontaa.
• Älä anna lasten leikkiä
pakkausmateriaaleihin kuuluvilla
muovipusseilla.
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1.5 Valmistajan vastuu
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Kuvaus
2 Kuvaus
2.1 Tuotteen kuvaus

Malli BGF01 - Lisävaruste “Bottle to go”

1 Korkki ilman BPA:ta nokalla
2 Kansi silikonitiivisteellä
3 Pullo ilman BPA:ta (maks. 600 ml)
4 Irrotettava teräyksikkö ruostumatonta
terästä
5 Teräyksikön kannatin
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Käyttö
3 Käyttö
Sähköiskun vaara

3.2 Lisävarusteen “Bottle to go”
käyttötapa
1. Valmistele ainesosat ja laita ne pulloon.

• Aseta pistoke yhdenmukaiseen
pistorasiaan joka on maadoitettu.
• Älä peukaloi maadoitusta.
• Älä käytä adapteria.
• Älä käytä jatkojohtoa.
• Näiden varoitusten laiminlyöminen voi
johtaa kuolemaan, tulipaloon tai
sähköiskuun.

3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa
1. Irrota mahdolliset etiketit ja tarrat
tehosekoittimesta ja lisävarusteesta.
2. Puhdista moottorin alusta sitten kostealla
liinalla.
3. Pese pullo ja korkki lämpimällä vedellä ja
neutraalilla pesuaineella tai
astianpesukoneessairrottamallateräyksikkö.
4. Kuivaa huolellisesti.
Tahattoman käynnistyksen vaara

Estääksesi laitteelle syntyviä
vahinkoja, tehosekoittimeen kuuluu
turvalukitus, joka keskeyttää
toiminnan kun kannu irrotetaan.
Siihen kuuluu lisäksi moottorin
suojalaite, joka kytkeytyy
ylikuormituksen syntyessä.

Varoituksia
• Varmista, että nestemäisten ainesosien
määrä ei ylitä 400 ml.
• Älä ylitä maksimaalista 600 ml tilavuutta.
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• Varmista, että tehosekoitin on irrotettu
pistorasiasta ennen teräyksikön
asentamista tai irrottamista.

Käyttö
2. Aseta teräyksikkö (1) pullon suuhun.

3. Ruuvaa teräyksikön kannatin (2) pulloon.

Terävät terät
Leikkautumisen vaara
• Vältä koskemasta terään käsillä.
• Toimi äärimmäisen varovaisesti kun
teräyksikköä asennetaan ja irrotetaan.
Elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuvat lisävarusteet
on valmistettu käyttämällä
voimassa olevien lakien mukaisia
materiaaleja.
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Käyttö
5. Valitse yksi neljästä käytettävissä olevista
nopeuksista (välillä 1-4) tai toinen
kahdesta esiasetetusta ohjelmasta (Pulse
tai Smoothie) ja käynnistä tehosekoitin
juoman valmistamiseksi.

Lisävarusteelle syntyvien
vahinkojen vaara
• Ohjelmaa jään murskaus ei voi käyttää
lisävarusteen “Bottle to go” kanssa.
• Jos haluat lisätä jäätä, murskaa se
käyttämällä tehosekoittimen kannua ja
lisää se sitten pulloon.
Asetettavaan nopeuteen koskevia lisätietoja
varten, ks. kappale “3.5 Neuvoja
nopeuden säätöön” tehosekoittimen BLF01
käyttöohjeesta.
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4. Käännä pullo ylösalaisin ja kiinnitä se
tehosekoittimen jalustaan.
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Käyttö
6. Irrota pullo tehosekoittimen rungosta
työntämällä sitä yläsuuntaan.

7. Irrota teräyksikön kannatin ja teräyksikkö
(2).
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8. Ruuvaa korkki (3) pulloon ja aseta kansi
paikoilleen (4).

Puhdistus ja hoito

4.1 Varoituksia
Väärä käyttö
Sähköiskun vaara
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen
tehosekoittimen puhdistamista.
• Älä upota moottorin alustaa veteen tai
muihin nesteisiin.
Väärä käyttö
Pinnoille syntyvien vahinkojen
vaara
• Älä käytä höyrysuihkeita laitteen ja
lisävarusteen puhdistamiseksi.
• Älä käytä metallipinnoituksilla
käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten
esimerkiksi anodisoinneissa,
nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria,
ammoniakkia tai valkaisuainetta
sisältäviä puhdistusaineita.
• Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita (esim. jauhetuotteita,
tahranpoistoaineita ja metallisia sieniä).
• Älä käytä karkeita ja hankaavia
materiaaleja tai teräviä, metallisia
lastoja.

4.2 Moottorin alustan puhdistus
Pintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne
tulee puhdistaa säännöllisesti aina jokaisen
käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa
jäähtyä ennen niiden puhdistamista.
Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla ja
neutraalilla pesuaineella.

4.3 Lisävarusteen ja teräyksikön
puhdistus
Lisävaruste “Bottle to go” ja
tarkoituksenmukainen teräyksikkö voidaan
pestä käsin kuumassa vedessä ja
neutraalilla pesuaineella.
Lisävaruste “Bottle to go” voidaan pestä
myös astianpesukoneessa huolehtimalla
siitä, että teräyksikkö irrotetaan.
Terävät terät
Leikkautumisen vaara
• Vältä koskemasta terään käsillä.
• Irrota teräyksikkö ja käsittele sitä
äärimmäisen varovaisesti.

FI

4 Puhdistus ja hoito
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Puhdistus ja hoito
4.4 Automaattisen puhdistuksen
käyttö
Lisävaruste “Bottle to go” ja teräyksikkö
voidaan puhdistaa käyttämällä
automaattista puhdistustoimintoa:
1. Täytä pullo lämpimällä vedellä ja
neutraalilla pesuaineella.
2. Käännä säätönuppi asentoon 1.
3. Paina painiketta START.
4. Paina painiketta PULSE kaksi sekuntia
kerrallaan. Toista toimenpide kymmenen
kertaa.
5. Ota pullo pois, tyhjennä ja huuhtele se.
6. Kuivaa huolellisesti.
Toimintahäiriöiden syntyessä,
viittaa tehosekoittimen BLF01
käyttöohjeen kappaleessa “4.6
Mitä tehdä, jos...” annettuun
taulukkoon.
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