Záruka

Analýzy porúch a riešenia problémov
Riešenie problémov

Analýza

Porucha
Kontrolka nesvieti, mixér sa nedá spustiť

Nízka úroveň batérie

Nabíjanie 4-5 hodín

Kontrolka bliká, mixér sa nedá spustiť

Telo pohára nie je
dotiahnuté k základni

Utiahnite pohár a základňu tak, aby bola šípka
nad nápisom SmoothieJet zarovnaná so šípkou
na priehľadnej časti mixéru.

Prestane pracovať, kontrolka bliká

Pohár bez náplne

Pridajte do pohára potraviny

Prestane pracovať, kontrolka bliká

Náplň je príliš hustá alebo
objem príliš veľký, ochrana
motora pred preťažením

Pridajte trochu tekutiny alebo zmenšite
objem náplne, reštartujte mixér

Tesniaci krúžok nie je
správne nainštalovaný

Umiestnite tesniaci krúžok správne

Vytekajúca voda

Certifikácia

Na všetky naše výrobky sa vzťahuje záruka 24 mesiacov,
predovšetkým na problémy súvisiace s kvalitou.
Ak nie ste spokojný s vašou objednávkou,
neváhajte nás kontaktovať

Výsledok testu:
Dátum výroby:
QC zamestnanec:
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Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku!
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia alebo
používateľskej príručky, neváhajte nás kontaktovať.
Vážime si všetky vaše návrhy!

■ Odporúčané tipy

RÝCHLE DORUČENIE

• Tento produkt je vhodný pre nabíjačku port
mobilného telefónu TYPU-C,
Je vhodný aj pre napájanie z
Powerbanky

• Ak ho dlhší čas nebudete používať,
najskôr ho úplne nabite,
Aby neostala batéria vybitá
a nepoškodila sa

Pre použitie s potravinami Udržujte mimo ohňa Nepoužívajte v mikrovlnke

_ Kryt
-------------- Šnúrka
-

PCTG pohár
z potravinárskeho plastu
plastu
304 čepeľ

Telo mixéra
LED kontrolka
Vypínač
Konektor pre nabíjanie Typ - C
Základňa

Prenosný mixér
Použité materiály sú šetrné k životnému
prostrediu, schválené CE, ROHS, FCC

Krehké časti

Typ modelu:

Stronger

Objem pohára:

400 ml

Materiál čepele:

Nerez 304

Pracovné napätie:

7.4V

Nabíjacie napätie /
prúd

5V/1A

Typ batérie/kapacita:

18650 / 2000mAh*2

Otáčky motora:

18000 ot/min

Doba nabíjania:

Asi 3-5 hodín

Jeden pracovný čas:

30s

materiál produktu:

ABS+AS

Pokyny

Použitie

• Keď svieti iba jedna kontrolka, batéria je takmer vybitá,
mala by sa nabiť. Keď sa rozsvietia všetky kontrolky,
znamená to, že batéria je nabitá.

Pred prvým použitím skontrolujte, či sú rozsvietené všetky
kontrolky. Pred použitím vyčistite telo pohára a základňu. Tento
mixér má ochranu dvojitou izoláciou. Mixér bude fungovať, keď
bude pohár pripevnený k základni. Potom dvakrát stlačte
vypínač.

• Keď je mixér v prevádzke, je zakázané otvárať kryt, vkladať
doň ruky alebo niečo tuhé do pohára.
• Pred čistením sa uistite, že je vypínač vypnutý, neponárajte
podstavec do vody, inak dôjde k poškodeniu zariadenia.
• Voľnobežný čas mixéra je 5s, pracovný čas je 30 s. Pred
reštartovaním najskôr resetujte vypínač a potom ho
zapnite. Nenechajte zariadenie pracovať pod vysokým
zaťažením, aby sa zabránilo preťaženiu elektronických
prvkov a aby bola zaistená jeho dlhá životnosť.
• Príslušenstvo tohto mixéra nie je možné dezinfikovať v
mikrovlnnej rúre alebo v horúcej vode nad 80 ° C.

1. Ovocie nakrájajte na malé kúsky (l. 5*1.5 cm)

2. Pohár naplňte ovocím asi zo 60%,
pridajte vodu asi do 80%

• Je zakázané umývať ho kovovou špongiou, abrazívnym
čistiacim prostriedkom alebo korozívnym prostriedkom.

. Utiahnite telo pohára tak, aby bol magnet
kolmo na vypínač. Pretočte mixér hore nohami,
dvakrát kliknite na vypínač a počkajte kým sa
čepeľ neroztočí. Otočte ho späť do pracovnej
polohy a jemne s pohárom zatraste. Zlepší to
proces výroby šťavy.

• Tento produkt je určený iba pre jednotlivcov alebo rodiny.
Ak dôjde k poruche, kontaktujte zákaznícky servis.
Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte, inak stratíte
nárok na záručný servis.

4. Keď je mixovanie dokončené, vypnite
vypínač, otočte zariadenie hore nohami,
odskrutkujte základňu a potom si môžete
vychutnať váš nápoj.

• Je zakázané umývať príslušenstvo v umývacom zariadení,
akým je napríklad umývačka riadu.

