
MontAna Mark 1
High Speed Blender

Gebruiksaanwijzing

Dank u dat u gekozen hebt voor onze MontAna Mark 1 High Speed Blender.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u de blender in gebruik
neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed voor het geval dat u hem in de
toekomst nog eens nodig heeft.
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Veiligheidsmaatregelen.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt controleer op het type-plaatje of
de spanning correspondeert met de spanning in uw huis. 

Dompel de motor nooit in water of een andere vloeistof en spoel de motor
nooit af onder de kraan. Dit om kortsluiting te voorkomen of het krijgen van
een elektrische schok.

Als er water in de motor is terecht gekomen contact dan eerst het service-punt
van de importeur. 

Stop nooit het snoer of de stekker in water om te reinigen of gebruik een natte
doek om de pennen van de stekker af te doen. Stop nooit de stekker in het
stopcontact met natte handen. 

Sluit de kabel zorgvuldig en met aandacht aan op het stopcontact. Een losse
stekker kan gevaar opleveren voor oververhitting of een elektrische schok. 

Als het snoer is beschadigd mag het uitsluitend worden vervangen door de
 importeur of een geautoriseerd service-punt om gevaar te voorkomen.

Laat het toestel nooit onbewaakt achter.

Houd handen en andere voorwerpen uit de container terwijl de motor draait
om de mogelijkheid van serieuze persoonlijke schade te voorkomen.

Zet de blender niet aan zonder de container te laden (eventueel met een glas
water).

Om overvloeiing te voorkomen vul de container niet boven de maximaal lijn
op de container. De lijn geeft 1 liter aan.

Zorg dat de blender niet wordt blootgesteld aan een bron van warmte of
 zonlicht.
Om een goede ventilatie te waarborgen leg geen doek onder de motor die de
ventilatie opening kan afsluiten.

Gebruik de blender uitsluitend binnenshuis. Gebruik de blender niet buiten of
voor professioneel gebruik.
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Plaats altijd het deksel op de container. Indien u hete gerechten mengt wees er
dan zeker van dat het deksel gesloten is en de container goed is geplaatst op de
motor om brandwonden te voorkomen door spatten van de hete vloeistof.

De blender is niet bedoeld om gebruik te worden door personen (en kinderen)
met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, bij gebrek aan ervaring of
kennis tenzij ze onder toezicht van een verantwoordelijke persoon geleerd
hebben met de blender om te gaan. Voor dat u de blender in gebruik neemt
oefen met de blender een paar keer hoe de programma’s werken met 1 liter
water in de blender. 

Kinderen moet worden geleerd niet met de blender te spelen.

Zet de blender uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires
verwisselt of dat u delen aanraakt die kunnen bewegen.

Voorzichtigheid is geboden als u de messen schoonmaakt of wanneer u de
messen van de container wilt verwijderen of wanneer u de container leeg wilt
maken bij schoonmaken.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de blender niet in gebruik is
voordat u het weer in gebruik wilt nemen, er dingen op wilt zetten of er af wilt
halen en voordat u gaat schoonmaken.

Indien de motor oververhit is geraakt zal het temperatuur-controle-systeem
 inschakelen en de motor zal stoppen. Haal de stekker uit het stopcontact en
laat de motor afkoelen. 
45 minuten nadat de motor is gestopt vanwege oververhitting zal de motor
weer ingeschakeld kunnen worden en kan de blender weer gebruikt worden.

Het mes is bijzonder scherp en kan een verwonding geven indien u
 onzorgvuldig omgaat met het mes. Probeer niet de mes-samenstelling in de
container los te maken of probeer draaiende delen aan te raken.

Elk service dient te worden gedaan door de technische dienst van de impor-
teur. Probeer de blender niet uit elkaar te halen,te repareren of te veranderen.
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A. Meet cup 60 ml - afsluitdop

B. Deksel

C. Blender container

D. Mes-samenstelling 

E. Container draagvlak 

F. Aandrijf koppeling 

G. Veiligheid naderingschakelaar

H. Container basis plaat (rubber)

I. Motor 

J. Bedien paneel

K. LCD Display

L. Kabel met aardestekker

M.Rubber voetjes

Onderdeelbeschrijving
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Mark1 

Met gratisch tamper.

Type TM040

PAS OP!

Gebruik de 
tamper
niet zonder 
dat deze 
bevestigd
is in de 
deksel van 
de kan!
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Bedienpaneel 

Hoe te gebruiken

• Het LCD display heeft een blauwe achtergrond en zwarte letters 
• Controleer of de spanning in uw huis correspondeert met de aangegeven
spanning op het type plaatje. De stekker past in elk stopcontact.

• Indien u de container geplaatst heeft op de motor zijn op het display kort-
stondig alle systeem-symbolen zichtbaar. En de blender gaat dan over in een
elektriciteit besparing status. Indien u welke knop dan ook bedient zal de
blender in een stand-by status terecht komen. Het display toont 00:00 en
snelheid 3. Alle koppen zullen wit licht uitschijnen behalve de Aan/Uit knop
zal rood schijnen. 
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Tijd instellen 

• Wanneer de vooringestelde tijd minder dan 1 minuut is en u drukt de Time
knop dan wordt de tijd + of –5 seconden verhoogd of verlaagd.

• Wanneer de vooringestelde tijd meer dan 1 minuut is zal bij drukken op
Time knop de tijd + of –10 seconden verhoogd of verlaagd worden.

• Indien u de Time instel knoppen blijft indrukken dan zal de tijdinstelling
snelheid versneld toenemen. 

• De langste insteltijd is 30 minuten. Stelt u de blender in op 00.00 dan krijgt
u geen reactie. 

• Indien u de blender continu wilt gebruiken stel uw favoriete programma en
stel de instelling op 88.88 door het drukken op de knop TIME een keer na
30.00. In deze situatie kunt u de blender zodanig besturen dat hij kontinu
loopt of stopt nadat u op de AAN/UIT knop hebt gedrukt.

Snelheid instelling

De snelheid 1 tot en met H kunt u instellen door het drukken op de snelheid
instel knoppen. Het LCD scherm toont aan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 H niet het
toerental. Door op de snelheid instel knoppen te blijven drukken kunt u snel
de snelheid verhogen of verlagen, De snelheid kunt u ook instellen gedurende
de werking van de blender. 

Werking programma’s 

• Automatische toerental versnelling. 
Het motor toerental versnelt tot snelheid 7 in de eerste 5 seconden om dan
naar het hoogste toerental H te versnellen in de volgende 5 seconden.
Daarna blijft de motor werken op het hoogste toerental.

• Maximaal toerental programma. 
Deze instelling is voor hoge snelheid in combinatie met drukken (Pulse):
Onmiddelijk op maximaal toerental (H) voor 8 seconden en dan stoppen
voor 2 seconden. Met deze manier van werken kan het voedsel dat op de
 zijkanten van de blender container is vastgekoekt worden losgemaakt en
terug worden gebracht in de mengsel.

• Druk knop kortstondig gerbruik
De manier waarop de motor werkt: Wanneer de gebruiker op de PULSE
knop drukt draait de motor direct maximaal toerental (H) en de motor stopt
wanneer de knop wordt losgelaten.
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Voorgeprogrammeerd, totaal 6 drukknoppen. 

Symbool Functie Werking cyclus Display

Groenten Snelheid hoog voor 30 sec. en stop Tijd/HIGH/Speed
voor 2 sec. Dan snelheid 6 voor 10 
sec en stop 2 sec. Dan hoogste snelheid
H 60 seconden en stop 2 seconden. 
Tenslotte snelheid 6 voor 10 sec. Totale
tijd 1 minuut en 56 seconden.

Soya melk Snelheid 1 tot snelheid 5 in 5 sec. Tijd/ Speed
Blijft in snelheid 5 voor 25 sec.
Verhoogt in toerental naar 8 in 5 seconden
en blijft daar voor 30 seconden, dan versnelt
tot snelheid H in 5 sec en houdt de maximale
snelheid. Totale tijd 6 minuten.

Saus Snelheid 8 voor 2 sec. en stopt dan 1 sec. Tijd/FlASH/AUTO
Herhaalt het proces ( FLASH) voor 5 Speed 
Cycles. Dan verhoogt snelheid naar 
maximaal H. Voor 45 sec. (AUTO). 
Totale tijd 1 minuut.

Smoothie (High) Snelheid programma voor 30 sec. Tijd/HIGH/Speed

Bisque (AUTO) instelling voor 8 minuten Tijd/AUTO/Speed
Soep

Noten Snelheid voor 5 sec op snelheid 5. Dan Tijd/FLASH/Speed
Snelheid 8 voor 2 sec.en stop voor 1 sec.
Herhaal dit proces (FLASH) voor 10 cycles.
Totale tijd is 35 sec. 

Voor het gebruik van de voorgeprogrammeerde instellingen dient de gebruiker
eerst de gevraagde knop in te drukken, het geselecteerde programma zal
 oplichten in wit licht, druk dan op de AAN/UIT knop en de blender zal het
 gekozen programma aflopen wat gekozen is and de functieknop zal kontinu
knipperen met wit licht. Indien u gedurende het proces een moment wilt
 stoppen druk dan op de AAN/UIT knop om de blender te stoppen en de
 functieknop zal stoppen met knipperen.
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Deksel, maatcup afdichtring

• Stop de maatcup in het deksel door de 2 tappen in lijn te brengen te brengen
met de groeven in het deksel en draai om de maatcup aan het deksel te
 bevestigen.

• Om af te sluiten druk het deksel in de blender container. Om de container te
openen trek aan een lip van het deksel.

Schoonmaken en opslaan
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Dompel nooit de motor of de aansluitkabel in water of andere vloeistoffen.
• Maak het oppervlak van de container schoon met een zachte doek of een
sponsje. De maatcup en de afdichtring kunnen worden afgenomen voor
schoonmaken.

• De doorzichtige blender container kan worden schoongemaakt met schoon
stromend water. 

• De container kan ook schoongemaakt worden door 2 kopjes water in de
 container te gieten, het deksel te sluiten en dan de blender op Pulse werking
te laten draaien.
Giet het water uit de container en droog de container met een droge doek.

• Na schoonmaken leg de container op zijn kant of zet hem onderste boven
om te drogen.

• Dompel de container niet in zijn geheel in het water.

Maak de motor schoon met een zachte doek. Dompel de motor nooit in water
of een andere vloeistof.
NB: Indien u de container ondersteboven neerzet om te drogen verwijder dan
het rest water met een droge doek. Laat de container niet de dicht staan bij een
wasbak om te voorkomen dat er waterspetters op de containerbodem komen.
Dat kan corroderen (roesten) van het lager veroorzaken en daardoor de presta-
tie van de blender.

Aantekeningen bij gebruik
• Indien de motor moeizaam draait vanwege het feit dat het voedsel te dik is
of dat er te weinig vloeistof is in de container en daardoor te lang moet
draaien, het temperatuur controle systeem zal dan ingeschakeld worden en
de motor zal worden uitgeschakeld.
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• Mocht dit gebeuren trek de stekker uit het stopcontact en laat de motor in
een geventileerd vertrek voor meer dan 45 minuten afkoelen. Het systeem
zal zichzelf resetten en de blender kan dan opnieuw worden gebruikt.

• Gedurende gebruik sluit dan het deksel om eventuele verbranding te voor-
komen door rondspuiten van hete vloeistoffen.

• Houdt uw vingers en gebruiksvoorwerpen zoals een mes of vork uit de
 container 

• Tijdens gebruik om een serieuze materiële of persoonlijke schade te voor -
komen..

• Indien u hete drank maakt zoals Soya melk of hete soep zorg er dan voor dat
het deksel goed is vast gedrukt op de container om vallen te voorkomen.
Het is aan te bevelen om bij elke blender-handeling rustig te beginnen en
om dan de snelheid langzaam te vergroten of om de druk knop werking te
gebruiken.

• Zorg eerst voor vloeistof en zacht voedsel voordat u hard voedsel of
 ijsklontjes gaat gebruiken.

• Indien u klaar bent met mixen wacht dan tot het mes volledig stil staat voor-
dat u de container van de motor afhaalt. 

• Indien u een brandlucht ruikt dat komt van de blender stop dan onmiddellijk
het gebruik.

• Dit kan worden veroorzaakt door slijtage van de rubber basis plaat als deze
niet goed is bevestigd.

• Indien u dik en plakkerig voedsel wilt blenden op een hoge snelheid start
dan het proces met een lage snelheid. Indien de blender doelloos draait in
een bel lucht, stop de blender, trekt de stekker uit het stop contact en zorg
dan met een rubber spatel dat de luchtbel uit de massa verdwijnt. Doe dan
het deksel weer op de container en continueer met blenden.

• Werk nooit langer dan 10 minuten aan een stuk door met het apparaat.
• Reinig het mes en de lagers door af en toe de blender te laten draaien met
schoon leidingwater.

Specificaties:

Product: Huishoud hoge snelheids blender
Model: Mark 1 met tamper TM030
Vermogen: 220 Volt 50 Hz -1680 Watt
Afmetingen: h x b x d= ca. 435 x 240 x 260 mm. 
Led dispay, 6 functies 
GS en CE goedkeuringen
2 jaar garantie bij huishoudelijk gebruik
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Correcte verwijdering van dit product

Deze markering duidt aan dat dit product niet mag worden weg-
gegooid samen met ander afval in de EU. Om mogelijke schade
aan de omgeving te voorkomen of aan menselijke gezondheid
door ongecontroleerde vuilverwijdering, verwijder het product
op een verstandige verdedigbare manier via uw winkel voor her-
gebruik van de gebruikte materialen. Om dit gebruikte product
terug te sturen gebruik het verwijdering systeem of contact uw
winkel waar het product destijd was gekocht. Zij kunnen het
product innemen voor een verstandige en milieu vriendelijke
 recycling.

Contact:

Importeur en aftersales-service afdeling:

Sidha Technology & Trading B.V. 
Wartelstraat 2
8223 EH Lelystad
Nederland
Tel.: + 31-320-237930
Fax: + 31-320-237939
E-mail: info@sttlelystad.nl
Website: www.sttlelystad.nl
Model: 01-02-2013
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Optie:
los na te bestellen!

Tamper met temperatuur-
sensor
Accessoire nr.: TM030

PAS OP!

Gebruik de 
tamper
niet zonder 
dat deze 
bevestigd
is in de 
deksel van 
de kan!
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