
...tāesgatavoju!

Rokas blenderis
Norādījumu rokasgrāmata

SVARĪGA PIEZĪME
Savas drošības un nepārtrauktas šī produkta lietderības labad pirms
lietošanas vienmēr rūpīgi izlasiet šo norādījumu rokasgrāmatu.

Produkta nosaukums:                                                                                                                  Rokas blenderis

Produkta svars un izmēri:                                                                                            1.54 kg. - 55x55x202 mm

Tilpums:                                                                                                                                                                0.6 L

Nominālais spriegums:                                                                                                                           220-240V 

Nominālā jauda:                                                                                                                                       400 Watt

Nominālā frekvence:                                                                                                                                 50-60Hz

Izcelsmes valsts:                                                                                                                                                Ķīna

Importētājs un izplatītājs: 
Midea Italia S.r.l. a socio unico
                                               
Viale Luigi Bodio 29/37
                                               
20158 Milano, Italia/Itālija

MJ-BH30W103
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SVARĪGA PIEZĪME
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet rokasgrāmatu.
Saglabājiet to turpmākai uzziņai.



SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
Lai izvairītos no smagu fizisku traumu riska, lietojot
rokas blenderi, jāievēro drošības pamatpasākumi,
tostarp šādi.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS,
DROŠĪBAS PASĀKUMUS UN BRĪDINĀJUMUS
PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS.

1. Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena
riska, nelieciet ūdenī vai citā šķidrumā.

2. Atvienojiet no kontaktligzdas, kad blenderi
nelietojat, pirms detaļu uzlikšanas vai
noņemšanas un pirms tīrīšanas.

3. Izvairieties no saskares ar kustīgām detaļām.
4. Ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc ta

Ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc
tam, kad tā nav darbojusies pareizi vai ir
nomesta zemē vai jebkādā veidā bojāta,
nedrīkst darbināt.

5. Tādu palīgierīču lietošana, ko nav ieteicis vai ko
nepārdod ražotājs, var izraisīt ugunsgrēku,
elektrisko triecienu vai fizisku traumu.

6. Ierīci nedrīkst lietot ārpus telpām.
7. Vads nedrīkst karāties pāri galda un

darbvirsmas malai.
8. Vads nedrīkst skarties pie karstas virsmas, arī ne

pie plīts.
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9. Asmeņi ir asi. Rīkojieties uzmanīgi.
10. Neblendējiet karstus šķidrumus.
11. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Ierīci un tās vadu

glabājiet bērniem nepieejamā vietā..
12. Ierīci var lietot personas ar ierobežotām

fiziskajām, maņu vai mentālajām spējām vai ar
nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir
nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par
ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās apzinās
ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst
spēlēties ar šo ierīci.

13. Ja barošanas vads ir bojāts, tad, lai izvairītos no
apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā
servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām
personām.

14. Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās
un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
– virtuves telpas darbnīcās, birojos un citās

darba telpās;
– saimniecības ēkas;
– lietojumam viesnīcās, moteļos un citās

dzīvojamā tipa telpās;
– gultasvietas un brokastu tipa vide.

15. Ievērojiet piesardzību, virtuves kombainā vai
blenderī lejot karstu šķidrumu, jo pēkšņas
tvaicēšanas dēļ to var izgrūst no ierīces.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
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Jebkuru svarīgu drošības pasākumu un
svarīgu norādījumu par drošu lietošanu
neievērošana ir rokas blendera nepareizs
lietojums, kas var anulēt garantiju un radīt
smagu fizisku traumu risku.

Uzmanību!

16. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas, ja tā
tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms tās
montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.

17. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no barošanas,
pirms maināt piederumus vai tuvināties
detaļām, kas lietošanas laikā kustas.

18. Brīdinājums! Fizisku traumu risks, ja ierīce netiek
pareizi lietota.

19. Strādājot ar asajiem griešanas asmeņiem,
iztukšojot trauku un tīrīšanas laikā, jāievēro
piesardzība.

20. Ja norādījumi ir pazuduši, varat tos lejupielādēt
no mūsu tīmekļa vietnes vai sazināties ar
vietējo importētāju, lai jums nosūtītu
norādījumus vai CD disku.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.
ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA LIETOJUMAM
TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU
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DETAĻAS NOSAUKUMS

PRODUKTA TEHNISKIE DATI

Smalcinātāja
vāks

Mērtrauks

Smalcinātāja
asmens

Smalcinātāja
bļoda korpuss

Stiepļu
putojamās
slotiņas

Barošanas
poga

Pamatierīce

Stieņa
korpuss

Stieņa
palīgpiederums

Smalcinātāja
palīgpiederums

Putojamās slotiņas
palīgpiederums

Mini smalcinātāja
palīgpiederums

Ievērojiet!
• Rokas blenderis nav paredzēts lietojumam virs karstuma avota.
• Šī ierīce nav paredzēta ledus smalcināšanai. Lai izmantotu rokas blenderi

katlā, katls noteikti jānoņem no plīts.
• Lai gatavotu biezeņus, nepieciešams šķidrums. Pievienojiet gatavošanas

šķidrumu, buljonu, sulu, pienu vai krējumu, līdz tiek panākta vēlamā
konsistence.

• Rūpīgas sablendēšanas nolūkā pārvietojiet rokas blenderi uz augšu un uz
leju maisījumā, līdz tas kļūst viendabīgs.

• Lai panāktu labākos blendēšanas rezultātus un mazinātu šļakstīšanos
(īpaši karstu ēdienu vai šķidrumu), izmantojiet dziļus, augstus traukus.

• Iesakām sasmalcināt tikai 5 oz. (142 g) gaļas vienā reizē smalcinātājā.
Pirms apstrādes gaļa jāsagriež 2 collu (5,1 cm) gabaliņos.

• Neļaujiet rokas blenderim darboties ilgstoši.

Produkta
nosaukums Modeļa Nr. Nominālais

spriegums
MJ-BH30W103 220-240V~

Nominālā
frekvence

Nominālā
jauda

50-60Hz 400WROKAS BLENDERIS
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Stieņa palīgpiederums

Stieņa lietojums

Atbilstoši nepieciešamajam samontētajam ierīces korpusam un
palīgpiederumam, ļaujiet katram palīgpiederumam būt pilnībā
fiksētam. Montāžas veids ir parādīts attēlā.

• Jūs varat sablendēt burkānus (240 g burkānu, 360 g ūdens), darbības
laiks ir īsāks par 60 sekundēm un atpūta 60 sekundes.

Stieņa lietojums mērtraukā
• Lūdzu, pārbaudiet, vai palīgpiederums darbojas pareizi, pirms lietojat

ierīci pārtikas produktu blendēšanai.
• Uzlieciet mērtrauku uz darbvirsmas un ielejiet tajā ne vairāk kā 600 ml

pārtikas produkta vai maisījuma.
• Pilnībā samontējiet ierīces korpusu un stieni (stienim jābūt fiksētam uz

ierīces korpusa).
• Iespraudiet ierīces kontaktdakšu barošanas kontaktligzdā.

4
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
• Stingri turiet ierīces korpusu, savukārt pirkstam jāvar viegli darbināt

ieslēgšanas pogu.
• Ievietojiet stieni mērtraukā un piespiediet ieslēgšanas pogu.
• Neturiet ieslēgšanas pogu vienā reizē piespiestu ilgāk par 60 sekundēm.
• Lēnām pārvietojiet ierīci uz augšu, uz leju, pa labi un pa kreisi, līdz ēdiens

ir labi sablendēts.
• Atlaidiet ieslēgšanas pogu, ļaujiet asmeņiem apstāties un izslēdziet ierīci,

atvienojiet barošanas vadu no kontaktligzdas vai izslēdziet ierīces
barošanu, ja nepieciešams sablendēt citu ēdienu.

• Paņemiet vēsu katlu un novietojiet to uz darbvirsmas, cieši samontējiet
blendera korpusu un stieni.

• Iespraudiet kontaktdakšu. Lai izvairītos no šļakstīšanās, pirms ieslēgšanas
ievietojiet asmeni ēdienā, turiet mērtrauku nekustīgi, pēc tam nospiediet
kādu no ieslēgšanas pogām.

• Neļaujiet šķidrumam nokļūt virs savienojuma starp barošanas rokturi un
blendera vārpstu.

• Pārvietojiet asmeni caur ēdienu un izmantojiet stabilizēšanas darbību.
• Ja blenderis iestrēgst, pirms sastrēguma likvidēšanas atvienojiet to no

elektrotīkla.
• Pēc lietošanas atvienojiet no elektrotīkla un izjauciet.

• Nelietojiet šajā rokas blenderī produktus, kas nav pārtikas produkti.
Šis produkts nav paredzēts ziepju gatavošanai.

• Neiegremdējiet pamatierīci ūdenī.
• Pirms katra lietojuma vienmēr pārbaudiet palīgpiederumus.

Nelietojiet saplaisājušus, saliektus vai bojātus palīgpiederumus.

Uzmanību!
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Putojamās slotiņas palīgpiederums
Putojamo slotiņu lieto vieglu sastāvdaļu, piemēram, olu baltumu
krēma, ātri pagatavojamu desertu, olu un cukura saputošanai
putotiem biskvītiem.
• Ievietojiet stiepļu putojamo slotiņu tās korpusā un piestipriniet šo

putojamo slotiņu ASM pie stieņa blendera korpusa, pagrieziet un
nofiksējiet.

• Ievietojiet pārtikas produktus bļodā.
• Ievietojiet bļodā putojamo slotiņu un piespiediet ieslēgšanas pogu.
• Pēc lietojuma atvienojiet no elektrotīkla un izjauciet.
• Neputojiet vairāk par četriem olu baltumiem vai 400 ml (3/4 Pt)

krējuma.
• Nepieļaujiet, lai šķidrums paceltos virs putojamās slotiņas stieplēm.

Darba ilgums ir mazāks par 2 minūtēm, atpūta – 2 minūtes.
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NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Lūdzu, nelietojiet to, lai putotu biezākus maisījumus, tādus kā
margarīns un cukurs, – tā sabojāsit putojamo slotiņu.

Ievērojiet!

Var smalcināt gaļu, sieru, dārzeņus, garšaugus, maizi, cepumus un
riekstus, taču nedrīkst smalcināt cietus pārtikas produktus,
piemēram, kafijas pupiņas, ledus gabaliņus, garšvielas vai šokolādi,
pretējā gadījumā tiks sabojāts asmens.

Ievērojiet!

Smalcinātāja palīgpiederums

• Izņemiet kaulus un sagrieziet pārtikas produktu 1–2 cm kubiņos.
• Atveriet smalcinātāja vāku un ievietojiet pareizi smalcinātāja asmeni.
• Pievienojiet pārtikas produktu un nepieļaujiet, lai tā tilpums pārsniegtu

500 ml.
• Uzlieciet smalcinātāja vāku un nofiksējiet to uz bļodas.
• Cieši uzstādiet stieņa blendera korpusu uz smalcinātāja.
• Iespraudiet kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā. Cieši turiet bļodu

un blendera korpusu, pēc tam piespiediet ieslēgšanas pogu.
• Pēc lietošanas atvienojiet no elektrotīkla un izjauciet.

1 3

4 5 6
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Mini smalcinātāja palīgpiederums
Var sablendēt vārītu cūkas ādu (30 g vārītas cūkas ādas,
15 g zemesriekstu eļļas), darba ilgums ir 5 sekundes.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
Smalcinātāja receptes

Pārtikas produkta
veids

Maksimālais daudzums Aptuvenais
laiks (s)

Gaļa 200 g (7,0 oz) 5

Rieksti 200 g (7,0 oz) 30

Maize 1 šķēle 50

Sīpoli 100 g (3,5 oz) 10

Dārzeņi (vārīti) 300 g (10,5 oz) 30

20 g (0,7 oz) 20Garšaug
i

150 g (5,0 oz) 30Siers

2 20Cieti vārīta ola

150 g (5,0 oz) 30Krēmīgas mērces
un dip mērces

1. Tādu anomāliju gadījumā kā anormāli trokšņi, smaka, dūmi u. tml.,
nekavējoties jāatvieno elektroenerģijas padeve un jāpārtrauc
lietošana.

2. Ja produkts nedarbojas, pārbaudiet, vai ir pievienota elektroenerģijas
padeve, vai slēdzis ir pozīcijā ON (Ieslēgts) un vai visi stiprinājumi ir
uzstādīti savā vietā.

3. Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm produkts joprojām nedarbojas,
lūdzu, vērsieties norādītajā remonta centrā, lai veiktu apkopi.

ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS
Rīkošanās anomāliju gadījumā
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Kļūmju Iespējamo
cēloņu analīze Pretpasākums

ANOMĀLIJU ANALĪZE UN RĪKOŠANĀS

Kļūmju analīze un likvidēšana

Produkts
nedarbojas

Nebija piespiests
pakāpeniskas
darbības slēdzis

Apstrādei ievietots
pārmērīgs daudzums
pārtikas produkta

Produkta
nepārtrauktais darba
laiks ir pārāk ilgs

Tiek apstrādātas
sastāvdaļas, kuru
temperatūra ir pārāk
augsta

Sastāvdaļu
temperatūra nedrīkst
pārsniegt 60°C

Samaziniet sastāvdaļu
daudzumu

Saīsiniet produkta
nepārtrauktā darba laiku

Turiet ar rādītājpirkstu
slēdzi piespiestu

Nedarbojas
maisīšanas
stienis

Anormālas
smakas,
karstums, tāda
parādība kā
dūmošana

Apstrādei ievietots
pārmērīgs daudzums
pārtikas produkta

Samaziniet sastāvdaļu
daudzumu

Atvienojiet barošanu,
notīriet sastāvdaļas no
asmens

Sastāvdaļas līp pie
asmens
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TĪRĪŠANA UN APKOPE

• Tīrot ierīci, vienmēr to izslēdziet un izņemiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.

• Nepieskarieties asajiem asmeņiem un, tīrot asmeņus, ievērojiet īpašu
piesardzību, lai nesavainotos.

• Tīrot ierīci, vienmēr to izslēdziet un izņemiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.

• Nepieskarieties asajiem asmeņiem un, tīrot asmeņus, ievērojiet īpašu
piesardzību, lai nesavainotos.

• Daži pārtikas produkti ātri iekrāso plastmasas daļu. Lūdzu, norīvējiet
traipus ar augu eļļā samērcētu drānu, lai novērstu krāsas maiņu.

• Neiegremdējiet ūdenī vai kādā citā šķidrumā turpinājumā nosauktās
daļas. Pieļaujama ir vienkārša noslaucīšana ar mitru drānu:
pamatierīce, stieņa palīgierīce, putojamās slotiņas korpuss,
smalcinātāja vāks.

Tīrīšana

Smalcinātāja vāks, putojamās
slotiņas turētājs, stieņa iekšpuse,
pamatierīce

3

1
2
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• Ja bojāts barošanas vads vai augšējais vāks, drošības apsvērumu dēļ
tas jānosūta uz mūsu uzņēmuma pilnvaroto remontdarbnīcu un
jānomaina.

• Ja ierīce nav normālā darba stāvoklī, lūdzu, sazinieties ar veikalu, kurā
iegādājāties šo ierīci, un salabojiet vai nomainiet to.

• Ja ierīci neizmantojat, lūdzu, saritiniet vadu un novietojiet to vietā, kur
to nevar aizsniegt bērni.

• Ja ierīci nelietojat, glabājiet to sausā vietā.
• Ja ierīci nelietojat, tās barošanas vada kontaktdakšai nevajag būt

iespraustai kontaktligzdā.

TĪRĪŠANA UN APKOPE
• Varat mazgāt siltā ziepjūdenī vai tīrīt trauku mazgāšanas mašīnas

augšējā plauktā turpinājumā nosauktās daļas. Lai nepieļautu daļu
saskrāpēšanu, nelietojiet nekādus asus metāla priekšmetus.

• Mērtrauks, stiepļu putojamā slotiņa, smalcinātāja asmens,
smalcināšanas bļoda.

Nekad neturiet rokas blendera pamatierīces daļu zem tekoša ūdens.
Tikai noslaukiet tīru ar mitru drānu.
Ja ievietojat stieni un putojamo slotiņu ūdenī, lai to notīrītu, jāpievērš
uzmanība šādiem diviem aspektiem:
1. Ūdens augstums nedrīkst pārsniegt plastmasas daļu stieņa

augšdaļā.
2. Putojamā slotiņa jāizņem no tās korpusa. Putojamo slotiņu var

iegremdēt ūdenī tīrīšanai, savukārt putojamās slotiņas korpusu var
tikai slaucīt ar drānu.

3. Nedrīkst pieļaut ūdens vai šķidruma ieplūšanu smalcinātāja vākā,
stieņa blendera korpusā, stienī, putojamās slotiņas korpusā. Ja
iekšā iekļuvis ūdens, pirms lietošanas to izteciniet un nosusiniet.

Uzmanību!

Tehniskā apkope
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Vides aizsardzība

ELEKTROSHĒMA

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves
atkritumiem. Lietošanas laika beigās ierīce pienācīgi
jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes
savākšanas punktā. Savācot un pārstrādājot nolietotās
ierīces, jūs sniedzat nozīmīgu ieguldījumu mūsu dabas
resursu saglabāšanā un nodrošināt videi nekaitīgu un
veselīgu utilizāciju.

GARANTIJA
Garantijas sertifikāts
Pateicamies par šī produkta iegādi!
Lūdzu, saglabājiet šo dokumentu kopā ar pirkuma čeku.
Garantija attiecas uz neatbilstības defektiem 24 mēnešus 
no datuma, kas norādīts pirkuma čekā.
Produkta defekta gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vietu, 
kurā pirkums tika veikts.
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Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Itālija
midea.com/it

Ražots Ķīnā
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