Voorzorgsmaatregelen
Waarschuwing
1. Na gebruik blendkan en -deksel volledig reinigen en afdrogen.
Als schuim/voedingsresten in de terugslagklep komen, kan dit problemen veroorzaken.
2. Gebruik alleen geschikte blendkannen. Vervang deze niet en pas deze niet aan.
Dit kan het product beschadigen.
3. Bewaar voedingsmiddelen na het vacumeren in de koelkast.(Bewaar niet in een vriezer)
Vacumeren heeft geen steriliserende werking op voedsel.
4. Gebruik geen koelzuurhoudende drank, graan, bevroren of kleverige voedingsmiddelen.
Dit kan de machine beschadigen.
5. Ingediënten mogen niet in de beveiliging op het motorblok komen.
Dit kan de machine beschadigen.
6. Houd de maximale en minimum hoeveelheid van ingrediënten aan.
Afwijken hiervan kan de machine beschadigen.
7. Controleer voor gebruik alle pakkingen van de glazen blendkan.
8. Bij het monteren van glazen blendkan en het messenblok, altijd strak in elkaar zetten
met de afdichting.
Als de met messenblok gemonteerde glazen kan los zit, kan water lekken en kan
de vacuümfunctie niet goed werken.
9. Wanneer het product niet gebruikt wordt, volg dan de betreffende instructies.

,QKRXGYDQGHJOD]HQEOHQGNDQ HQYDFXPEHNHU
< *OD]HQ9DFXPEOHQGNDQ >

<Blendkan glas>

Maximum volume voor ingrediënten
Maximum volume (1000ml) voor
ingrediënten inclusief melkproducten
(melk, sojamelk, etc.)
Maximum volume(700ml) voor
melkproducten zoals melk of sojamelk
Minimum volume(400ml) voor
ingrediënten
Maximum volume(400ml) voor ijs

<Vacum EHNHU>

Maximaal volume 500ml
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<Vacuüm beker>

Product Specificaties
Glazen blendkan
met messenblok

Motorblok

Vacuümkop

9DFXPYHQWLHO

LED Display
'HNVHONDQ

Vacuüm
Ventiel
Motorblok
(Vacuüm
Blender)

*OD]HQ
%OHQGNDQ

Functie toetsen
Houder glazen
vacuümblendkan

Beveiliging

0HVVHQEORN

Aan-/Uitknop

< Inhoud >

Product NaDm

Byzoo Vacum Blender

7\SH NumPer

ZAG01E

Power

600W

3. Vacuümbeker

Voltage

230 V~ / 50 Hz

4. Handleiding

$DQEHYROHQWLMG

.RUWELQQHQ1 minuXW

$IPHWLQJHQ

(284/) x (150%) x (417H)

Gewicht

Motorblok 3850g, Glazen vacuüm
blendkan met messenblok 1910g

1. Byzoo Vacuüm Blender 1 Set
2. Glazen vacuümkan met messenblok
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Onderdelen
*OD]HQYacumEOHQGNDQ9acumEHNHU
Vacuümventiel
Deksel glazen blendkan

Vacuümventiel

Afdichting deksel glazen
blendkan
Terugslagklepje

Terugslagklepje

Spatscherm
Spatscherm
afdichting

Silicone afdichting

Spatscherm

Glazen blendkan
Vacuümbeker

Afdichting Messenblok
Messen
Messenblok

Reiniging en onderhoud
1. Reinigen glazen vacuümblendkan

Doe water in de glazen kan en druk op de pulseerknop om de blender 15 seconden aan te zetten.
Voedselresten worden eenvoudig verwijderd. Gebruik geen afwasmiddel. (Dit beschadigt het product)
Het mes is erg scherp, voorzichtig de messen monteren en demonteren.

2. Reiniging messenblok

Het messenblok is niet waterproof, dus dompel het niet in water. Reinig het mes onder de kraan en
droog geheel af. Renig het messenblok met een zachte doek.
Het mes is erg scherp, zorg dat u zich niet bezeerd.
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3. Reinigen Deksel

Demonteer het deksel en maak alle afdichtingen, ventielen en terugslagklepje goed schoon.
Droog volledig voor gebruik.
Product kan storing geven of stuk gaan als voedingsresten niet van het deksel verwijderd zijn.
Montage en demontage van
deksel glazen vacuümblendkan

Montage en demontage van
deksel vacuümbeker

4. 5HLQLJHQ0RWRUEORN

5HLQLJKHWPRWRUEORNPHWODXZZDUPZDWHUPHWQHXWUDDODIZDVPLGGHOHQHHQ]DFKWHGRHN.
*LHWJHHQZDWHURSKHWPRWRUEORN'LWNDQEUDQGHQHOHFWULVFKHVFKRNYHURRU]DNHQ
,QGLHQHUZDWHULQKHWPRWRUEORNNRPWKDDOGHVWHNNHUXLWKHWVWRSFRQWDFWHQQHHPFRQWDFW
RSPHWGHNODQWVHUYLFH

5. Na reinigen
Na het reinigen, alle onderdelen goed afdrogen en bewaren in luchtige ruimte.

6. Overige waarschuwingen

Reinigen met gebruik van staalwol of staalborstel kan het product en de vacuümfunctie
beschadigen.
Gebruik nooit benzine, terpentine of wax. Dit kan brand veroorzaken.
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Verklaring bedieningspaneel

LED lamp
Cancel
Vacuümblendfunctie is voor het automatisch vacumeren en blenden.
Vacuümfunctie is voor alleen vacumeren zonder blenden, wanneer u wilt.
Pulseerfunctie is voor direct blenden zonder vacumeren.
Autoblendfunctie is voor het blenden met herhaaldelijk zachte en sterke beweging.
Deze knop stopt direct alle functies.
1. Doe de stekker in het stopcontact, druk op de aan-/uitknop aan de rechter kant van
de blender aan en de LED lamp zal branden.
2. Zet blendkan met het pijltje op het messenblok bij het open slotje en draai naar dicht slotje.
3-1. Als glazen kan goed geplaatst is, zal het bedieningspaneel verlicht zijn.
3-2. Als de vacuümbeker goed geplaatst is, zal alleen de vacuümfunctie verlicht zijn.
De vacuümbeker kan niet gebruikt worden voor de blendfuncties.
4. Indien u op een knop drukt, zal de vacuümkop omlaag komen en start de gekozen functie.
5. Indien u op de Cancel knop drukt, zullen alle functies stoppen en zal de vacuümkop
automatisch omhoog gaan.
(Indien een fout optreedt, druk op cancel en alle functies zullen teruggaan naar het begin)

Verklaring knoppen functies
[Power]

De aan-/uit-knop zit rechts aan de onderkant. Als u de stekker in het stopcontact steekt, de powerknop
indrukt, licht LED lamp op display op. Na correct plaatsen blendkan kunt u de gewenste functie kiezen.
Na gebruik schakelt u het apparaat met de powerknop uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
Indien de glazen blendkan niet goed op het motorblok gezet is, zal na het indrukken alleen het
lampje van de vacuümfunctie branden.
Als de glazen vacuümblendkan correct op het motorblok is gezet, zullen de lampen bij alle functies
branden (vacuümblenden, vacumeren, pulseren, autoblend). Indien niet alle lampen branden, is de
kan niet goed op het motorblok gezet en dient u dit te controleren en corrigeren.
Alleen de vacuümfunctie zal verlicht zijn indien u de vacümbeker op het motorblok zet. Met deze
beker zal alleen de vacuümfunctie gebruikt kunnen worden.
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[ 9DFXPEOHQGHQ (automatiVFK) ]

Vacuümblenden is een functie waarbij vacumeren en blenden gecombineerd worden.
Na toevoegen van ingrediënten in de blendkan, zet u de blendkan op het motorblok en drukt u op de
vacuümblend knop. De vacuümkop zal automatisch omlaag komen en de blender start meteen.
Dit is eenvoudig in gebruik, het vacumeren en blenden gaat automatisch.
Verklaring van acties:
1. Vacumeren start na indrukken van vacuümblend functie. De vacuumkop komt automatisch omlaag
en gekozen functie wordt gestart.
2. LED Display laat vacuümfunctie zien.
3. Na het vacumeren, wordt een minuut geblend. (LED Display toont de tijd)
4. Druk op de cancel knop als het blenden klaar is, de vacuümkop gaat omhoog en de vacuümblend
functie is klaar.

[ Vacuüm ]

De vacuümfunctie gebruikt u om alleen te vacumeren zonder te blenden. Deze functie kunt u
voor de vacuümbeker en blendkan gebruiken.
Vacuümkop komt omlaag en start met vacumeren als u de vacuüm knop indrukt.
Direct na het vacumeren kunt u andere functies gebruiken (vacuümblenden, direct blenden,
blenden met pulseerfunctie) alleen indien u de blendkan heeft gebruikt.
Indien u de vacuümbeker heeft gebruikt, dan bent u na het vacumeren klaar. Indien u de cancel knop
indrukt, gaat de vacuümkop omhoog en blijft de beker vacuüm. U kunt het vacuüm in de beker
opheffen door het vacuümventiel op het deksel van de beker te openen.

[ Pulseren ]

Pulseren is geschikt voor kort blenden zonder vacumeren.
Indien u handmatig wilt blenden zonder vacumeren, zet u de blendkan op het motorblok en drukt u
op de pulse knop. Door de eerste keer drukken komt de vacuümkop omlaag en daarna kunt u door
een tweede keer te drukken de pulseerfunctie starten.

[ Auto Blend ]

Met automatische blendfunctie kunt u herhaaldelijk met zachte en harde snelheid blenden.
Automatisch blenden duurt een minuut en u kunt de resterende tijd zien op het LED display.

[ Cancel/Finish ]

Met deze knop worden alle functies direct gestopt.
Bij eventuele storing, hoort u een alarm en zal het LED display knipperen. In dit geval dient u
direct de cancel knop in te drukken.
U drukt op cancel om de vacuümknop omhoog te laten gaan. Nadat de blendfunctie klaar is, gaat
de vacuümkop niet vanzelf omhoog, u dient dan op de cancel knop te drukken.
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Gebruik van het product
1. Open deksel, voeg ingrediënten toe en sluit deksel. Plaats deksel stevig op glazen blendkan.
(Indien het te los zit, kan vacuümfunctie niet goed werken.)
2. Zet de blendkan goed op het motorblok.
3. Draai de kan zo, dat de pijl op het messenblok van de kan bij het afgebeelde gesloten slot komt.
4. Druk daarna op de power knop en kies de functie die u wilt gebruiken.
Na het kiezen van de blendfunctie, geeft het LED display de status aan.
5. Controleer of de glazen blendkan goed geplaatst is op het motorblok.
Indien dit niet het geval is, zal de power knop niet werken.
Indien u de vacuümbeker plaatst, zal alleen de vacuümknop verlicht zijn.
6. Na vacuümblenden of vacumeren, kunt u het vacuüm opheffen door het vacuümventiel te openen.
Het deksel kan niet geopend worden als het vacuüm in de kan of beker nog niet is opgeheven.

Wat te doen bij problemen?
1. Werkt de vacuümblender niet?
Controleer eerst of de stekker in het stopcontact gestoken is.
2. Stopt de vacuümblender tijdens gebruik?
Controleer de stekker.
Heeft u de blender langere tijd gebruikt? Als de motor oververhit is, stopt de blender automatisch om
ongelukken te voorkomen, start weer zodra deze is afgekoeld. Laat een half uur afkoelen en herstart.
Controleer of ingrediënten vast zitten tussen de messen.
Controleer of vacuümventiel dicht is en of glazenblendkan correct op motorblok staat.
3. Wordt een ingrediënt niet goed genoeg geblend?
Controleer of u niet teveel ingrediënten in de blendkan heeft gedaan.
Controleer uw voltage. Dit product is geschikt voor 220V.
4. Lekken ingrediënten?
Controleer of messenblok correct gemonteerd is op de blendkan.
Controleer of het deksel of de afdichting beschadigd zijn. Indien dit het geval is, neem contact op
met de klantenservice.
5. Werkt het vacuüm niet?
Controleer of alle onderdelen correct gemonteerd zijn.
Controleer of het deksel schoon is. Indien er vuil op zit, maak het dan eerst goed schoon.
Controleer of het deksel stevig op de blendkan zit.
Controleer of de afdichting beschadigd is.
Controleer of het vacuümventiel stevig in het deksel zit.

Fout
0HOGLQJ Vacumeer tijd voorbij
)RXW

$FWLH

Drukverlies door verkeerde montage
deksel afdichting
Afdichting van deksel of messenblok
niet of niet goed gemonteerd.

0RQWHHUGHNVHORSQLHXZ
&RQWUROHHURQGHUGHOHQHQPRQWHHU

Kop komt te langzaam omlaag
*OD]HQEOHQGNDQQLHWJRHGJHPRQWHHUG
*HHQGHNVHORSJOD]HQEOHQGNDQ
9DFXPEHNHUQLHWJRHGJHPRQWHHUG
0RQWHHUJOD]HQEOHQGNDQRSQLHXZ
0RQWHHUGHNVHOJOD]HQEOHQGNDQRSQLHXZ
0RQWHHUYDFXPEHNHURSQLHXZ
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Ingedrukte knop
2QGHUGHHOLVDIJHEURNHQ

$OVGLWSUREOHHPEOLMIWQHHPFRQWDFW
RSPHWGHNODQWHQVHUYLFH

