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SY M B O L S
Warning

High temperature
when blending hot
liquids

Read and understand
owner’s manual

Operate with lid and
lid plug in place

Electrical shock hazard

Never touch moving
parts. Keep hands
and utensils out of
container

Unplug while not in
use, before cleaning,
changing
accessories
or approaching parts
that move in use

Do not insert items
into container while
blender is in use

Do not immerse

INTENDED USE
1.

This blender is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used to prepare food for commercial sale or in other
commercial uses. This appliance is intended to be used in household applications in addition to use in farmhouses and by clients in
hotels, motels, and other residential type environments.

2.

This blender is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

3.

This blender is not intended for use by children and close supervision is necessary when used near children. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the blender.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
NOTICE: THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND THE IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE IS A
MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF SERIOUS INJURY.
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I M P O RTA N T I N ST R U C T I O N S FO R SA F E U S E
WARNING
To Avoid Injury.
Read and understand instruction manual before using this machine.
Basic safety precautions should be followed, including the following.

1.

Read all instructions, safeguards, and warnings before operating blender.

2.

Operate only when the blender is on a flat and stable surface, free from standing water. Do not let the container, motor base or power
cord touch hot surfaces or hang over the edge of a table or counter.

3.

Do not fill the container beyond its stated capacity. The maximum capacity is marked on the container.

4.

Always begin blending with lid and lid plug firmly in place. Do not operate blender with the lid removed. The lid plug should be removed
only when adding ingredients and when using the tamper.

5.

The tamper fitting your container can only be used when the lid is firmly locked in place. Use the lid and the tamper that fit your
container. Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types, and sizes. If a tamper came with your
container, it is the correct tamper for use with the container.

6.

Always start the blender with the variable speed dial set to 1 and the High/Low switch in the low position. Never start on speeds above
1 or with the High/Low Switch in the the high position when blending hot liquids to avoid possible burns. Always blend hot liquids with
the lid and lid plug firmly in place. Keep hands and other exposed skin away from the lid plug when blending hot contents.

7.

Never touch moving parts. Switch off the appliance and wait until the blades stop moving before removing the container from the
motor base and opening the container.

8.

Switch off the appliance and disconnect from power supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

9.

Do not leave or store foreign objects, such as spoons, forks, knives or the lid plug in the container. Starting the blender with a foreign
object in the container will damage the blender and may cause injury.

10. Do not operate the blender with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
11.

Blades are sharp. Use extreme care when emptying the bowl and during cleaning to avoid injury.

12. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
A rubber scraper or spatula may be used, but only when the container is removed from the motor base and the blades are not moving.
13. Do not operate with loose or damaged blades. Do not remove blade assembly from the container. Contact your nearest Vitamix
authorized service representative for service or replacement.
14. Do not use outdoors.
15. When making nut butters or oil-based foods, do not process for more than one minute after the mixture starts to circulate in the
container. Processing for longer periods can cause damage to the container and motor overheating.

WARNING
Electrical Shock Hazard, Risk of Fire or Injury.
Always disconnect power before cleaning motor base or when not in use.
Do not put the motor base in water or other liquid.

Do not alter or modify any part of the motor base or container.
Do not use attachments not expressly authorized or sold by Vitamix.
Use grounded outlet only.
DO NOT remove ground.
DO NOT use an adapter.
DO NOT use an extension cord.
Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.
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P R E PA R I N G FO R U S E
Please place the Vitamix in a level, dry location. After ensuring
that the power switch is off, insert the plug into the outlet.
We recommend using an outlet that has a ground connector.
The power cord has a three-prong plug, or grounded plug. This
design is for safety by connecting to ground. This plug can be
inserted into a standard three prong outlet.

If you do not have a three-prong outlet, you can plug the power
cord into a typical two prong outlet by using an adapter.

If you are uncertain whether your outlet’s electrical wiring is connected to ground, please consult
with an electrician. When connecting the machine to a two prong outlet, first ensure that the outlet
is wired correctly, then connect it to the outlet’s grounding screw.
Once your Vitamix is correctly plugged in, get it ready for using by following the “Care and Cleaning”
instructions on page 7.

CO N T R O L PA N E L
Total Nutrition Center, Total Nutrition Center S, Aspire and Pro-200 Models
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1.

On/Off Switch: Push up to turn On (|). Push down to turn Off (O).

2.

High/Variable Switch: High ( ) is the fastest speed available. Switch to Variable ( ) to activate the variable speeds. Always make sure
that the High/Variable Switch is set to Variable ( ) before lifting the On/Off Switch to the On (|) position. Do not start your machine
on High ( ) speed.

3.

Variable Speed Dial: Selects many speed settings. It is active only when the High/Variable Switch is set in the Variable (

) position.

CO N T R O L PA N E L (CO N T I N U E D)
Pro-500 and Total Nutrition Center 3 Models
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1.

On/Off Switch (l)/(O): The On/Off Switch controls the power to the machine base. The On/Off Switch is located on the front of the
machine. After plugging in the unit, make sure the marker on the Variable Speed Dial is pointed at the Stop Symbol ( ) at the top of
the dial and move the On/Off Switch to the On position.
Move the On/Off Switch to the Off position at night and whenever the machine will be left unattended.
If the On/Off switch is moved to the Off position to stop a program mid-cycle, wait 30 seconds for power to recycle and the timer to
reset before moving the On/Off switch to the On position.

2.

On/Off Light: The On/Off light is located on the front of the machine above the On/Off switch. When lit, the machine is plugged in and
the On/Off switch is in the On position. The light will flash when a program is near completion.

3.

Start ( )/Stop ( ) Switch: After the marker on the Variable Speed Dial is rotated off of the Stop Symbol ( ) to either Variable Speed
1 or a Program setting, press the Start/Stop Switch to start the machine and initiate the blending process. Pressing the Start/Stop
Switch again will stop the blending process.
Programs can be interrupted by pushing down the Start/Stop switch at any time. If reactivated by pushing down the Start/Stop switch,
the program will start at the beginning.

4.

Pulse Switch ( ): Variable Speed: Pressing down on the Pulse Switch will cause the machine to blend at the speed setting shown on
Variable Speed Dial for as long as the Pulse Switch is held down. The Pulse function can be used when a program is selected. Pushing
down the Pulse switch when a program is selected will cause the machine to run at 50% of high power for as long as the Pulse switch
is pushed down.

5.

Variable Speed Dial: The Variable Speed Dial serves two functions; the use of three programs settings or ten variable speed settings.

6.

•

To use programs: rotate the Variable Speed Dial to the left to the desired program.

•

To use Variable Speed:
a.

Rotate the Variable Speed dial right to 1.

b.

Press down on the Start/Stop switch.

c.

Rotate the Variable Speed dial between 1 and High during the blending cycle to increase or decrease the speed of the blades.

d.

At the end of the blending cycle, rotate the Variable Speed Dial back to the Stop Symbol ( ).

Programs: Your machine is equipped with three program settings for the most commonly used recipes. Rotating the Variable Speed
Dial left of center allows you to select a program for Smoothies, Frozen Desserts, and Hot Soups. These programs are optimized
for these recipe categories, but may also work well with other recipe choices. Programs vary in blending speed and duration and
will automatically stop at the end of the program. Programs can be interrupted by pushing down the Start/Stop switch at any time.
If reactivated by pushing down the Start/Stop switch, the program will start at the beginning.
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O P E R AT I N G I N ST R U C T I O N S
Important when using the Dry Blade Container:
Grinding dry material for more than two minutes could damage your machine. Regular use may result in cosmetic marring of the container
and cause the blades to become dull over time. Grinding some herbs may release oils, causing the container to discolor permanently. Others
have strong odors that may linger in the container, affecting the flavor of other foods. The grinding of some herbs and spices may also cause
the blade to dull over time, or the container to crack.

CAUTION
Never Start on Speeds Above 1 with Hot Liquids to Avoid Possible Burns.
Escaping steam, splashes or contents may scald.
To secure the contents, lock the lid and lid plug securely in place prior to operating the machine.
Always start on Variable 1, slowly increase to 10.
1.

Load the container before placing it on the motor base. Place liquids and soft foods in the container first, solid items and ice last.
Although not necessary for blending, you may want to cut or break food into smaller pieces for more precise measuring of ingredients.
Take proper care when handling and processing hot ingredients and making hot soups and sauces.

2.

Securely fasten the 2-part lid. Always use the complete 2-part lid when blending (unless the tamper is inserted through the lid plug
opening). Especially when blending hot ingredients, make sure the lid is securely latched.

3.

With the motor off, set the wet blade container on the motor base by aligning it over the centering pad. Do not attempt to put a
container on an operating motor base or to operate a motor base without a container properly in place.

4.

Total Nutrition Center, Total Nutrition Center S, Aspire and Pro-200 Models - Start with the High/Variable Switch in the Variable ( )
position. Always start your machine on Variable Speed 1. Activate the machine by turning the On/Off Switch to On (|) then slowly
increase to the desired speed on the Variable Speed Dial.
Pro-500 and Total Nutrition Center 3 Models - Start with the Variable Speed Dial pointed at the Stop Symbol ( ). Move the On/Off
switch to the On position. Use the Variable Speed dial to select the desired speed setting or program.

5.

If the mixture stops circulating, insert the tamper through the lid plug and stir until it “burps.” If this does not work, press the On/Off
switch to stop the motor. Remove the container from the motor base, and use a rubber spatula to press the air bubble away from the
blades. Return the container to the motor base, replace the lid, and continue blending.

6.

Due to the machine’s speed, processing times are much quicker than standard appliances. Use carefully to avoid over processing.

7.

After turning the machine off, wait until the blades completely stop before removing the lid or container from the motor base.

H OW TO U S E T H E TA M P E R
WARNING
Rotating Blades Can Cause Severe Injury.
• DO NOT put hands, spatulas, etc. in the container while the machine is running or while the container is still on the base.
• Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types, and sizes. Use the tamper that was
supplied with your machine. If you do not have the correct tamper for your container, contact your local Vitamix dealer
or distributor.
IMPORTANT:
•
The splash disk (near the top of the tamper) and lid prevent the tamper from hitting the
blades when the lid is secured properly in the locked position.
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•

The container should not be more than two-thirds full when the tamper is used during
blending.

•

To avoid overheating during blending, DO NOT use the tamper for more than
30 consecutive seconds.

•

If the food does not circulate, carefully remove the lid plug while making sure the lid stays
firmly in place. Release the contents by inserting the tamper through the lid plug opening.

•

Holding the tamper straight down may not help the ingredients circulate. If necessary,
point the tamper toward the sides or corners of the container. DO NOT try to force the
tamper deeper into the container.

Tamper
Tamper Splash Disk
Lid

Blade Assembly

CARE AND CLEANING
Container:
To prepare your new machine for initial use, follow the Normal Cleaning steps below. This will clean the unit, and break-in the motor.
Normal Cleaning:

1.

Fill the container half full with warm water and add a couple drops of liquid dish washing detergent to the container.

2.

Snap or push the complete 2-Part lid into locked position.

3.

Select variable speed 1. Turn machine on and slowly increase speed to variable speed 10, then to High.

4.

Run the machine on High speed for 30 to 60 seconds.

5.

Turn off the machine, and rinse and drain the container.

To Sanitize:
1.

Follow Normal Cleaning instructions above.

2.

Fill the container half full with water and 1 ½ teaspoons of liquid bleach.

3.

Snap or push the complete 2-Part lid into locked position.

4.

Select variable speed 1. Turn machine on and slowly increase speed to variable speed 10, then to High.

5.

Run the machine on High speed for 30 to 60 seconds.

6.

Turn off the machine, and allow mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.

7.

Pour bleach mixture out. Allow container to air dry.

8.

Do not rinse after sanitizing.

Lid, Lid Plug and Tamper
Separate the lid and lid plug. Wash the parts in warm soapy water. Rinse clean under running water, and dry. Reassemble before use.
IMPORTANT: To ensure continued and effective performance, do not put the container, lid, lid plug or tamper in the dishwasher.

Motor Base
WARNING
Electrical Shock Hazard.
Disconnect power before cleaning machine.
Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

1.

Unplug the power cord.

2.

Wash the outside surface with a damp soft cloth or sponge, which has been rinsed in a mild solution of liquid detergent and warm
water. Do not place the motor base in water.

3.

The centering pad can be removed for more thorough cleaning.

4.

Thoroughly clean the switches so they work freely. They may become sticky from use. Use a moistened cotton swab to clean the
grooves around the water-shielded switches. Immediately dry any excess water.

5.

Polish with a soft cloth.
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T R O U B L E S H O OT I N G
Your Vitamix motor is designed to protect from overheating and overcurrent conditions during use. Both features will shut off the motor.
The motor will possibly emit a slight odor. Follow the procedures below to reset the motor for either situation. If you continue to experience
problems after following these instructions, contact your local distributor immediately for instructions.

Overheat Protection Reset Procedure
If the motor shuts off due to overheating while blending, allow the machine to cool for 20 to 45 minutes before beginning another blending
cycle. If the motor will not start after being allowed to cool, perform the Automatic Overcurrent Protection Reset Procedure below.

Overcurrent Protection Reset Procedure
1.

Push the On/Off switch down to the Off position (O).

2.

Unplug the unit.

3.

Remove the container.

4.

Turn the motor base on its side.

5.

Press the reset button on the bottom of the machine.

6.

Plug unit in and continue with the blending cycle.

Front

Tips to prevent “overloading” your Vitamix machine:
•

Process only Vitamix recipes when learning to use the machine

•

Do not process recipes at lower or higher speeds than recommended

•

Do not process recipes longer than recommended

•

Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around
and through the blades

Back
Reset Button

S P E C I F I C AT I O N S
Refer to the product label on the machine for Motor and Electrical specifications.
If you are buying a new electrical item, the Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE) Directive will recycle your old one for free
(where applicable).
This product has been supplied from an environmentally aware manufacturer that complies with the Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) Directive 2002/96/CE.
Used appliances may not be disposed of in the dustbin! If the appliance has reached the end of its service life,
every user is obliged by law not to dispose of used appliances in the domestic dustbin, but rather separated from
household trash, e.g. at a community or neighbourhood collection point. This is to ensure that used appliances are
professionally recycled in order to avoid damage to the environment. That is why electric appliances are marked with
the following symbol:
Find more information on WEEE recycling and locate your local recycling centre at www.recyclenow.com.

WA R R A N T Y A N D S E RV I C E
Refer to vitamix.com/international for distributor listing for information about warranty and service.
©2014 Vita-Mix® Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means or stored in a database or retrieval
system without the written permission of the Vita-Mix® Corporation.

Printed in the U.S.A.
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VITAMIX MIXERS

Bruksanvisning
Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.
Användare: Läs och spara dessa instruktioner.
Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:
(Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla länder)
Aspire (alla modeller)
Total Nutrition Center
Total Nutrition Center S
Total Nutrition Center 3
Pro-200
Pro-500

Besök vitamix.com för att se hela utbudet av
Vitamix-produkter.

Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138-2103 U.S.A.
+1.440.235.4840
vitamix.com/international

Se vitamix.com för internationell distributörsförteckning och information om garanti och service.

INNEHÅLL
Innehåll............................................................................................................................................................................................................................................... 34
Symboler............................................................................................................................................................................................................................................ 34
Avsedd användning........................................................................................................................................................................................................................ 34
Viktiga anvisningar för säker användning................................................................................................................................................................................35
Förberedelse för användning....................................................................................................................................................................................................... 36
Manöverpanel................................................................................................................................................................................................................................... 36
Driftsanvisningar...............................................................................................................................................................................................................................38
Använda plaststaven.......................................................................................................................................................................................................................38
Skötsel och rengöring.................................................................................................................................................................................................................... 39
Felsökning..........................................................................................................................................................................................................................................40
Specifikationer..................................................................................................................................................................................................................................40
Garanti och service.........................................................................................................................................................................................................................40

SY M B O L E R
Varning

Hög
temperatur
när du mixar varma
vätskor

Läs och förstå
bruksanvisningen

Använd med locket
och mittlocket på
plats

Risk för elektrisk stöt

Vidrör aldrig rörliga
delar.
Håll
inte
händer och redskap
i behållaren

Koppla ur när den inte
används
samt
före
rengöring, byte av tillbehör
eller när du närmar dig
delar som rör sig under
användning

Placera inte föremål
i behållaren medan
mixern används

Sänk inte ned
i vätska

AVS E D D A N VÄ N D N I N G
1.

Denna mixer är endast avsedd FÖR HEMMABRUK och är inte avsedd att användas för att tillverka livsmedel för kommersiell försäljning
eller andra kommersiella ändamål. Denna apparat är avsedd att användas i hushållet samt på lantgårdar och av kunder på hotell, motell
och andra typer av bostadsmiljöer.

2.

Denna mixer är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet
och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för
deras säkerhet.

3.

Denna mixer är inte avsedd att användas av barn och noggrann övervakning är nödvändig när den används i närheten av barn. Barn
skall övervakas för att garantera att de inte leker med mixern.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

34

OBS: UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDERNA OCH DE VIKTIGA ANVISNINGARNA FÖR SÄKER
ANVÄNDNING INNEBÄR EN FELAKTIG ANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-MIXER, VILKET KAN OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN OCH SKAPA
RISK FÖR ALLVARLIG SKADA.

V I KT I G A A N V I S N I N G A R FÖ R SÄ K E R A N VÄ N D N I N G
VARNING
För att undvika kroppsskada.
Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder maskinen.
Grundläggande säkerhetsföreskrifter ska följas, inklusive följande.

1.

Läs alla instruktioner, säkerhetsåtgärder och varningar innan du använder mixern.

2.

Använd endast mixern när den står på ett plant och stabilt underlag, fri från stående vatten. Låt inte behållaren, motorenheten eller
sladden komma i kontakt med varma ytor eller hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk.

3.

Fyll inte behållaren utöver dess angivna kapacitet. Maxkapaciteten är märkt på behållaren.

4.

Se till att locket och mittlocket sitter ordentligt på plats innan du börjar mixa. Använd inte mixern utan locket. Mittlocket ska endast
avlägsnas när du tillsätter ingredienser och vid användning av plaststaven.

5.

Plaststaven tillhörande din behållare kan endast användas när locket sitter på plats. Använd locket och plaststaven som passar din
behållare. Lock och plaststavar kan inte användas till andra sorters behållare med andra stilar och storlekar. Om en plaststav medföljde
behållaren är det rätt plaststav för användning med just den behållaren.

6.

Starta alltid mixern med hastighetsvredet satt till 1 och Hög/Låg-omkopplaren i låg position. Starta aldrig på hastigheter över 1 eller
med Hög/Låg-omkopplaren i den höga positionen när du mixar varma vätskor för att undvika eventuella brännskador. Se alltid till
att locket och mittlocket sitter ordentligt på plats innan du börjar mixa varma vätskor. Se till att hålla händer och övrig utsatt hud på
avstånd från mittlocket när du mixar varma vätskor.

7.

Vidrör aldrig rörliga delar. Stäng av apparaten och vänta tills knivarna slutar snurra innan du tar bort behållaren från motorenheten
och öppnar behållaren.

8.

Stäng av apparaten och koppla bort strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.

9.

Lämna eller förvara inte främmande föremål såsom skedar, gafflar, knivar eller mittlocket i behållaren. Att starta mixern med ett
främmande föremål i behållaren kommer att skada mixern och kan orsaka skador.

10. Använd inte mixern om den har en trasig sladd eller kontakt. Om sladden är trasig måste den bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
11.

Knivarna är vassa. Var mycket försiktig när du tömmer skålen och under rengöring för att undvika skador.

12. Se till att inte hålla händer och redskap i behållaren medan du mixar för att minska risken för svåra personskador eller skador på mixern.
Du kan använda en gummiskrapa eller spatel, men endast när behållaren har tagits bort från motorenheten och knivarna inte rör sig.
13. Använd inte om knivarna sitter löst eller är defekta. Ta inte bort knivenheten från behållaren. Kontakta din närmaste
Vitamix‑auktoriserade servicetekniker för service eller utbyte.
14. Använd inte utomhus.
15. När du gör nötsmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern mer än en minut efter det att blandningen börjar cirkulera
i behållaren. Kör du under längre perioder kan det orsaka skador på behållaren och överhettning av motorn.

VARNING
Risk för elektriska stötar, brand eller kroppsskada.
Koppla alltid ur strömmen innan du rengör motorenheten eller när den inte används.
Placera inte motorenheten i vatten eller annan vätska.

Ändra eller modifiera inte någon del av motorenheten eller behållaren.
Använd inte tillbehör som inte uttryckligen godkänts eller säljs av Vitamix.
Använd endast jordat uttag.
TA INTE bort jordning.
ANVÄND INTE en adapter.
ANVÄND INTE en förlängningssladd.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.
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FÖ R B E R E D E L S E FÖ R A N VÄ N D N I N G
Placera din Vitamix på en plan, torr plats. Sätt i kontakten
i uttaget efter att du säkerställt att strömbrytaren är avslagen.
Vi rekommenderar att du använder ett uttag med jordanslutning.
Nätsladden har en trestiftskontakt, eller jordad kontakt. Den
här designen är för säkerhet genom jordad anslutning. Den här
kontakten kan matas in i ett standardmässigt trestiftsuttag.

Om du inte har ett trestiftsuttag kan du koppla in nätsladden i ett
typiskt tvåstiftsuttag med hjälp av en adapter.

Kontakta en elektriker om du är osäker på om uttagens elledningar är anslutna till jord. När du
ansluter maskinen till ett tvåstiftuttag ska du först se till att uttaget är korrekt kopplat och sedan
ansluta den till uttagets jordskruv.
När din Vitamix är korrekt inkopplad kan du göra den klar för användning genom att följa
instruktionerna om ”Skötsel och rengöring” på sidan 39.

M A N ÖV E R PA N E L
Modellerna Total Nutrition Center, Total Nutrition Center S, Aspire och Pro-200

2
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1

1.

På/Av-omkopplare: Tryck upp för att starta (|). Tryck ner för att stänga av (O).

2.

Hög/variabel-omkopplare: Hög ( ) är den snabbast tillgängliga hastigheten. Växla till variabel ( ) för att aktivera de variabla
hastigheterna. Kontrollera att Hög/variabel-omkopplaren alltid är inställd på variabel ( ) innan du flyttar På/Av-omkopplaren till
På (|)-läget. Starta inte din maskin på Hög ( ) hastighet.

3.

Variabelt hastighetsvred: Väljer många hastighetsinställningar. Är endast aktiv när Hög/variabel-omkopplaren är inställd
i variabel ( ) -läget.

M A N ÖV E R PA N E L ( FO RTSAT T )
Modellerna Pro-500 och Total Nutrition Center 3
6
4

5

3
3

2

1

1.

På/Av-omkopplare (l)/(O): På/Av-omkopplaren kontrollerar strömmen till maskinen. På/Av-omkopplaren hittar du på maskinens
framsida. När du har kopplat in enheten, kontrollera att det variabla hastighetsvredet pekar på stoppsymbolen ( ) högst upp på
vredet och flytta På/Av-omkopplaren till På-läget.
Flytta På/Av-omkopplaren till Av-läget under nattetid och när maskinen lämnas utan uppsikt.
Om På/Av-omkopplaren flyttas till Av-läget för att stoppa ett program mitt i cykeln ska du sedan vänta 30 sekunder tills strömmen
återupptas och timern nollställs innan du flyttar På/Av-omkopplaren till På-läget.

2.

På/Av-lampa: Du hittar På/Av-lampan på maskinens framsida ovanför På/Av-omkopplaren. När lampan lyser är maskinen ansluten och
På/av-omkopplaren är i På-läget. Lampan blinkar när programmet närmar sig slutet.

3.

Starta ( )/Stopp ( )-omkopplare: När markören på det variabla hastighetsvredet vrids från stoppsymbolen ( ) till antingen variabel
Hastighet 1 eller en Programinställning ska du trycka på Starta/Stopp-omkopplaren för att starta maskinen och påbörja mixerprocessen.
Om du trycker på Starta/Stopp-omkopplaren igen avstannar mixerprocessen.
Program kan avbrytas när som helst genom att du trycker ner Starta/Stoppa-omkopplaren. Om du återaktiverar genom att trycka ner
Starta/Stopp-omkopplaren kommer programmet att börja från början.

4.

Puls-omkopplare ( ): Variabel hastighet:Om du trycker ner Puls-omkopplaren kommer maskinen att mixa i den hastighetsinställning
som visas på det variabla hastighetsvredet så länge som Puls-omkopplaren hålls nere. Pulsfunktionen kan användas när ett program
är valt. Att trycka ner Puls-omkopplaren när ett program valts medför att maskinen kör på 50 % av den höga effekten så länge som
Puls-omkopplaren trycks ner.

5.

Variabelt hastighetsvred: Det variabla hastighetsvredet har två funktioner: användning av tre programinställningar eller tio variabla
hastighetsinställningar.

6.

•

För att använda program: rotera det variabla hastighetsvredet till vänster till önskat program.

•

För att använda variabel hastighet:
a.

Rotera det variabla hastighetsvredet åt höger till 1.

b.

Tryck ner Starta/Stopp-omkopplaren.

c.

Rotera det variabla hastighetsvredet mellan 1 och Hög under mixercykeln för att öka eller sänka knivarnas hastighet.

d.

I slutet av mixercykeln roterar du det variabla hastighetsvredet tillbaka till Stoppsymbolen ( ).

Program: Din maskin är utrustad med tre programinställningar för de vanligaste recepten. Genom att rotera det variabla hastighetsvredet
till vänster om mitten kan du välja ett program för smoothies, frysta desserter och varma soppor. Dessa program är optimerade för
dessa receptkategorier, men kan också fungera bra med andra receptval. Programmen varierar i mixhastighet och -längd och stannar
automatiskt i slutet av programmet. Program kan när som helst avbrytas genom att du trycker ner Starta/Stopp-omkopplaren. Om du
återaktiverar mixern genom att trycka ner Start/Stopp-knappen kommer programmet att börja från början.
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D R I F TSA N V I S N I N G A R
Viktigt när du använder Dry Blade-behållaren:
Att mala torra ingredienser i mer än två minuter kan skada din maskin. Regelbunden användning kan orsaka kosmetisk åverkan på behållaren
och orsaka att knivarna med tiden blir slöa. Att mala vissa örter kan frigöra oljor, vilket gör att behållaren missfärgas permanent. Andra har
starka lukter som kan dröja sig kvar i behållaren, vilket påverkar smaken av andra livsmedel. Att mala vissa örter och kryddor kan också
orsaka att knivarna med tiden blir slöa, eller att behållaren spricker.

VARNING
Starta aldrig på hastigheter över 1 med heta vätskor för att undvika brännskador.
Utströmmande ånga, stänk eller innehåll kan skålla.
Stäng locket och mittlocket ordentligt innan du använder maskinen för att säkra innehållet.
Starta alltid på variabel 1 och öka långsamt till 10.
1.

Fyll behållaren innan den placeras på motorenheten. Fyll behållaren med vätskor och mjuka livsmedel först, därefter fasta föremål och
sist is. Även om det inte är nödvändigt för mixningen kanske du vill skära eller dela livsmedel i mindre bitar för mer exakt uppmätning
av ingredienser. Var försiktig vid hantering och bearbetning av varma ingredienser och tillagning av varma soppor och såser.

2.

Fäst 2-delslocket ordentligt. Använd alltid 2-delslocket vid mixning (såvida inte plaststaven har förts in genom mittlockets öppning).
Kontrollera att locket är ordentligt fastsatt, särskilt vid mixning av varma ingredienser.

3.

Se till att motorn är avstängd och placera den våta knivbehållaren på motordelen genom att rikta in den över centreringsdynan. Placera
inte en behållare på en motorenhet i drift och använd inte en motorenhet med en behållare som inte sitter ordentligt på plats.

4.

Modellerna Total Nutrition Center, Total Nutrition Center S, Aspire och Pro-200 - Starta med Hög/Variabel-omkopplaren i Variabel ( )-läget.
Starta alltid din maskin på Variabel Hastighet 1. Aktivera maskinen genom att vrida På/Av-omkopplaren till På (|) och öka sedan
långsamt till önskad hastighet på det variabla hastighetsvredet.
Modellerna Pro-500 och Total Nutrition Center 3 - Starta med det variabla hastighetsvredet inställd på Stoppsymbolen ( ).
Flytta På/Av‑omkopplaren till På-läget. Använd det variabla hastighetsvredet för att välja önskad hastighetsinställning eller program.

5.

Om blandningen slutar att cirkulera kan du mata in plaststaven genom mittlocket och röra om tills den ”släpper efter.” Om det
inte fungerar kan du trycka på På/Av-omkopplaren för att stoppa motorn. Avlägsna behållaren från motorenheten och använd en
gummispatel för att pressa bort luftbubblan från knivarna. Sätt tillbaka behållaren på motorenheten, sätt på locket och fortsätt att mixa.

6.

På grund av maskinens hastighet är mixtiden mycket kortare än för vanliga apparater. Använd med försiktighet för att undvika
övermixning.

7.

När du har stängt av maskinen ska du vänta tills knivarna har stannat helt innan du avlägsnar behållaren från motorenheten.

A N VÄ N DA P L ASTSTAV E N
VARNING
Roterande knivar kan orsaka allvarlig kroppsskada.
• STOPPA INTE I händer, spatlar osv i behållaren medan maskinen är igång eller när behållaren fortfarande sitter på enheten.
• Lock och plaststavar kan inte användas till andra sorters behållare med andra stilar och storlekar. Använd plaststaven
som medföljde din maskin. Kontakta din lokala Vitamix-återförsäljare eller distributör om du inte har korrekt plaststav
för din behållare.
VIKTIGT:
•
Stänkskyddet (nära toppen på plaststaven) och locket förhindrar plaststaven från att slå
i knivarna när locket sitter fast ordentligt i låst läge.
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•

Behållaren ska inte vara fylld till mer än två tredjedelar när plaststaven används vid
mixning.

•

För att undvika överhettning under mixning får plaststaven INTE ANVÄNDAS i mer än
30 sekunder i följd.

•

Om livsmedlen inte cirkulerar kan du försiktigt ta bort mittlocket samtidigt som du
säkerställer att locket hålls säkert på plats. Frigör innehållet genom att föra in plaststaven
genom öppningen för mittlocket.

•

Att hålla plaststaven rakt ner kanske inte hjälper ingredienserna att cirkulera. Rikta
plaststaven mot behållarens sidor vid behov. Tvinga INTE plaststaven längre ner
i behållaren.

Plaststav
Platsstavens
stänkskydd
Lock

Knivmontering

S KÖTS E L O C H R E N G Ö R I N G
Behållare:
Förbered din nya maskin för första användningen genom att följa stegen nedan om normal rengöring. Detta kommer att rengöra enheten
och använda motorn en första gång.
Normal rengöring:

1.

Fyll behållaren till hälften med varmt vatten och tillsätt ett par droppar flytande diskmedel i behållaren.

2.

Knäpp eller tryck fast hela 2-dels-locket i låst läge.

3.

Välj variabel hastighet 1. Aktivera maskinen och öka långsamt hastigheten till variabel hastighet 10 och sedan till Hög.

4.

Kör maskinen på Hög hastighet i mellan 30–60 sekunder.

5.

Stäng av maskinen och skölj och töm behållaren.

Rengöring:
1.

Följ instruktionerna för Normal rengöring ovan.

2.

Fyll behållaren till hälften med vatten och 1 ½ tesked med flytande blekmedel.

3.

Knäpp eller tryck fast hela 2-dels-locket i låst läge.

4.

Välj variabel hastighet 1. Aktivera maskinen och öka hastigheten långsamt till variabel hastighet 10 och därefter till Hög.

5.

Kör maskinen på Hög hastighet i mellan 30–60 sekunder.

6.

Stäng av maskinen och låt blandningen vara kvar i behållaren i ytterligare 1 ½ minut.

7.

Häll ut blekmedelsblandningen. Låt behållaren lufttorka.

8.

Skölj inte efter rengöring.

Lock, mittlock och plaststav
Separera locket och mittlocket. Tvätta delarna i varmt tvålvatten. Skölj rent under rinnande vatten och torka. Sätt ihop före användning.
VIKTIGT: För att garantera fortsatt och effektiv prestanda får behållaren, locket, mittlocket eller plaststaven inte diskas i diskmaskin.

Motorenhet
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
Koppla ur strömmen innan du rengör maskinen.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.

1.

Koppla ur nätsladden.

2.

Tvätta utsidan med en fuktig mjuk trasa eller svamp som har sköljts i en mild lösning av flytande diskmedel och varmt vatten.
Lägg inte motorenheten i vatten.

3.

Centreringsdynan kan avlägsnas för noggrannare rengöring.

4.

Rengör omkopplarna noggrannt så att de kan röras fritt. De kan bli klibbiga av användning. Använd en fuktad bomullspinne för att
rengöra skårorna kring de vattenskyddade omkopplarna. Torka omgående bort överflödigt vatten.

5.

Torka med en mjuk trasa.
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FELSÖKNING
Din Vitamix-motor är konstruerad att skydda mot överhettning och överströmstillstånd under användning. Båda funktionerna stänger av
motorn. Motorn kan eventuellt avge en svag doft. Följ anvisningarna nedan för att återställa motorn i endera situation. Om du fortfarande
har problem efter att ha följt dessa instruktioner ska du omedelbart kontakta din lokala återförsäljare för instruktioner.

Återställningsproceduren för överhettningsskydd
Om motorn stängs av på grund av överhettning samtidigt som den mixar ska maskinen få svalna i 20 till 45 minuter innan en ny mixningscykel
påbörjas. Om motorn inte startar efter nedkylning ska den automatiska återställningsproceduren för överströmningskydd nedan utföras.

Återställningsproceduren för överströmningsskydd
1.

Tryck ner På/Av-omkopplaren i Av-läget (O).

2.

Koppla ur enheten.

3.

Avlägsna behållaren.

4.

Lägg motorenheten på sidan.

5.

Tryck på återställningsknappen på maskinens undersida.

6.

Anslut enheten och fortsätt med mixningscykeln.

Framsida

Tips för att förhindra ”överbelastning” av din Vitamix-maskin:
•

Mixa endast Vitamix-recept medan du lär dig att använda maskinen

•

Mixa inte recept på lägre eller högre hastigheter än rekommenderat

•

Mixa inte recept längre än rekommenderat

•

Använd din plaststav för att mixa tjockare blandningar och se till att ingredienserna
rör sig runt och genom knivarna

Baksida
Återställningsknapp

S P E C I F I KAT I O N E R
Hänvisa till produktmärkningen på maskinen för motorspecifikationer och elektriska specifikationer.
Om du köper en ny elektrisk apparat kommer din gamla apparat att återvinnas kostnadsfritt i enlighet med direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) (där det är tillämpligt).
Den här produkten har levererats från en miljömedveten tillverkare som uppfyller direktivet 2002/96/CE om avfall som utgörs av eller
innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE).
Begagnade apparater får inte kastas i soptunnan! Om apparaten har nått slutet av sin livslängd är användaren enligt
lag skyldig att inte kassera begagnade apparater i hushållssoporna, utan istället separerade från hushållssoporna,
t.ex. på en kommunal insamlingsplats. Detta för att garantera att begagnade apparater återvinns professionellt för
att undvika skador på miljön. Därför är elektriska apparater märkta med följande symbol:
Hitta mer information om WEEE återvinning och hitta din lokala återvinningsstation på www.recyclenow.com.

G A R A N T I O C H S E RV I C E
Se vitamix.com för internationell distributörsförteckning och information om garanti och service.
©2014 Vita-Mix® Corporation. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, eller sparas i en databas eller
ett informationssökningssystem utan skriftligt tillstånd från Vita-Mix® Corporation.

Tryckt i USA.
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