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SEKCJA 1: WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

WAŻNE INFORMACJE 

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem blendera 

Blendtec®. 

Przestrzeganie tych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń i szkodzenia 

urządzenia oraz zapewnić najlepsze możliwe wrażenia z nowego 

Blendtec®blender. 

1.1 CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA 

Blendery z serii Commercial są certyfikowane zgodnie z wymaganymi 

normami bezpieczeństwa. 

Certyfikat ten gwarantuje, że blender z serii Commercial  został 

przetestowany pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego. 

Standardy bezpieczeństwa zostały opracowane na przestrzeni wielu lat, 

aby uniknąć urazów, pożaru i uszkodzenia. 

Część procesu certyfikacji obejmuje kontrole kwartalne,  

aby zagwarantować, że Blendtec produkuje urządzenia zgodne z tymi 

rygorystycznymi kryteriami. 

1.2 UNIKAĆ KONTAKTU Z CZĘŚCIAMI RUCHOMYMI 

ZAWSZE  palce, dłonie, włosy oraz ubranie należy utrzymywać z dala 

od wszystkich ruchomych części urządzenia. 

ZAWSZE podczas pracy urządzenia wszelkie przybory kuchenne należy 

utrzymywać z dala od gniazda  napędu i ostrzy blendera ponieważ mogą 

one uszkodzić blender lub jego dzban. 

Kiedy Bender pracuje, NIGDY  nie wolno wkładać rąk do dzbanka 

lub ręcznie dodawać jakichkolwiek składników. 

NIGDY nie należy dotykać ostrza blendera palcami bez względu na to, 

czy blender znajduje się na podstawie czy nie.  

Nie wolno umieszczać dzbanka w gnieździe napędu, jeśli silnik urządzenia 

pracuje. 

Nie wolno kołysać dzbanem Blendera lub usuwać go  kiedy pracuje. 

Zachowanie tych środków ostrożności pozwoli zapobiec obrażeniom 

osobistym lub uszkodzeniu urządzenia. 



1.3 NIGDY nie należy obsługiwać blendera jeśli wydaje się być uszkodzony 

W przypadku awarii blendera należy skontaktować się z serwisem.  

W przypadku upuszczenia urządzenia należy natychmiast przekazać blender 

do serwisu w celu przeprowadzenia oględzin, wykonania naprawy, 

elektrycznych bądź mechanicznych regulacji lub możliwej wymiany.  

1.4 BLENDERA NIE WOLNO ZAMACZAĆ W WODZIE 

Aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym nie należy zamaczać 

podstawy blendera w wodzi lub innej cieczy. 

Nie wolno używać blendera na dworze gdzie może być narażony na opady 

atmosferyczne. 

1.5 DO DZBANKA NIE WOLNO WKŁADAĆ ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH 

W dzbanku blendera nie wolno umieszczać przedmiotów wykonanych z 

metalu ( np. przyborów kuchennych) , kamienia i innych twardych 

materiałów. Mogą one stanowić zagrożenie.  

Uszkodzenia spowodowane przez takie przedmioty nie podlegają 

naprawie gwarancyjnej. 

Nie wkładać rąk ani przyrządów kuchennych do dzbana blendera podczas 

pracy urządzenia, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała 

lub uszkodzenia blendera. 

Przyrządów kuchennych można używać tylko gdy blender nie pracuje. 

1.6 NIE WOLNO URUCHAMIAĆ BLENDERA JESLI DZBANEK NIE ZOSTAŁ 

PRZYKRYTU POKRYWĄ. 

1.7 NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z BLENDERA UŻYWAJĄC AKCESORIÓW NIE 

SPRZEDAWANYCH PRZEZ PRODUCENTA 

Korzystanie z nieoryginalnych  akcesoriów może być przyczyną pożaru, 

porażenia elektrycznego lub obrażeń ciała oraz spowoduje wygaśnięcie 

gwarancji. 

1.8 PODCZAS PRACY URZĄDZENIA DZBAN BLENDERA MUSI BYĆ WŁAŚCIWIE 

ZAMOCOWANY NA SWOIM MIEJSCU 

1.9 MIKSUJĄC GORĄCE PŁYNA NALEŻY ZACHOWAC SZCZEGÓLNĄ 

OSTROŻNOŚĆ  

Blender może być wyposażony w pokrywę z wentylacją, która pełni funkcja 

spustu ciśnienia i pozwala na wylot pary. Należy zachować szczególną 

ostrożność aby nie poparzyć się parą. 



1.10 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KABLA ZASILAJĄCEGO 

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka 

są uszkodzone. 

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony 

przez producenta urządzenia, lub autoryzowany serwis techniczny, 

w celu uniknięcia zagrożenia. 

Przewód zasilający nie powinien zwisać z krawędzi powierzchni roboczej. 

Do podłączenia blendera nie wolno używać przedłużacza. 

Gdy blender nie jest używany lub podczas czynności pielęgnacyjnych 

należy odłączyć go od źródła zasilania. 

KAŻDA JEDNOSTKA ZASILANIA MUSI BYĆ CHRONIONA PRZEZ ODDZIELNY 

WYŁĄCZNIK LUB BEZPIECZNIK, SPRAWDŹ MDEL DLA SPECYFIKACJI. 

1.11 NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ SAMODZIELNYCH PRÓB NAPRAWY 

URZĄDZENIA 

Nigdy nie należy demontować obudowy silnika. 

Silnik blendera nie jest wyposażony w elementy, które mogą być 

regulowane lub serwisowane przez użytkownika.  

Wszelkie naprawy i regulacje muszą być wykonywane przez wykwalikowany 

serwis techniczny. 

Demontaż obudowy podstawy silnika lub nieautoryzowane naprawy 

urządzenia spowodują wygaśnięcie gwarancji. 

1.12 GDY BLENDER NIE JEST UZYWANY NALEŻY GO WYŁĄCZYĆ 

1.13 NIE NALEŻY DOTYKAĆ GNIAZDA NAPĘDU ORAZ WAŁU DZBANKA 

BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU BLENDERA 

Gniazdo napędu oraz wał dzbanka mogą stać się bardzo gorące 

po zakończeniu procesu miksowania. 

1.14 BEZPIECZEŃSTWO 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)  

bez doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały poinstruowane, w jaki sposób 

korzystać z urządzenia i są nadzorowane  przez osobę odpowiedzialną  

za ich bezpieczeństwo.Dzieci powinny być zawsze pod opieką, tak by nie 

bawiły się urządzeniem. 

1.15 NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ BLENDERA GDY DZBANEJ JEST NAPEŁNIONY 

PONAD POZIOM MAKSYMALNY 



SEKCJA 2: ROZPAKOWYWANIE 

OPAKOWANIE ORAZ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ 

2.1 ROZPAKOWYWANIE BLENDERA  

W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy: 

 Podstawa blendera

 Jeden lub więcej dzbanków z pokrywą oraz osłoną dźwiękową

 W zależności od konfiguracji paczki, może ona zawierać dodatkową

literaturę

Osłona dźwiękowa jest dostępna tylko w modelach Stealth 875™, 

Stealth 885™ oraz Connoisseur 825™ 

1. Z kartonu należy wyjąć podstawę blendera, dzban, pokrywki i osłonę

dźwiękową (jeśli występuje w tym modelu).

2. Rozwinąć kabel zasilający.

3. Sprawdzić, czy żaden element opakowania nie blokuje  otworów

wentylacyjnych w podstawie silnika.

4. Należy sprawdzić  wszystkie elementy urządzenia, aby upewnić się, że nie

zostały one uszkodzone podczas transportu.

5. Jeżeli wystąpiły jakiekolwiek uszkodzenia, należy natychmiast

skontaktować się z przedstawicielem serwisowym firmy Blendtec

lub autoryzowanym serwisem technicznym.

2.2 Odnotowywanie numeru seryjnego urządzenia i daty wysyłki 

W polach poniżej należy odnotować numer seryjny urządzenia oraz datę 

zakupu. 

Prosimy odwoływać się do tych danych przy każdym kontakcie 

z autoryzowanym serwisem technicznym.  

Numer seryjny silnika # (znajduje się na dole podstawy) 

Data zakupu: 

Zakupione od: 

2.3  Rejestracja blendera 

Blender należy zarejestrować online : www.blendtec.com/registration 



SEKCJA 3: ZAPOZNANIE Z BLENDEREM 

3.1 PODSTAWA BLENDERA 

 Inteligentny panel dotykowy: Różne modele są wyposażone we

wstępnie zaprogramowane cykle, przyrostowe cykle prędkości, cykle

czasowe, przycisk Stop i przycisk pulsacyjny.

 Wzmocnione metalowe gniazdo napędu: W tym miejscu dzban

łączy się z silnikiem, który napędza złożenie ostrzy; wykonane z

wzmocnionego metalu.

 Centrum informacji: Wyświetlana jest tu informacja o ilości razy

naciśnięcia przycisku cyklu. Wskazuje również warunki przeciążenia

lub nadmiernej temperatury.

 Jednostka zasilająca: Jednostka ta znajduje się w podstawie silnika

blendera i zawiera skomputeryzowane układy elektroniczne, które

uruchamiają  blender.

 Pokrywa podstawy silnika: Mieści się tam jednostka zasilająca, i jest

wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

 Kabel zasilający: Kabel zasilający znajduje się z tyłu osłony podstawy

silnika.

3.2 ZESPÓŁ DZBANA BLENDERA 

Zespół dzbana składa się  z samego dzbana, zespołu ostrzy oraz pokrywy. 

Elementy te są zintegrowane aby zagwarantować spójnie zmiksowane 

napoje oraz zapewnić bezpieczeństwo dla operatora.  

 Pokrywa: Pokrywa zabezpiecza płyny przed wydostawaniem się

poza dzban podczas operacji miksowania. Niektóre modele są

wyposażone

w odpowietrznik, który odprowadza ciśnienie podczas miksowania

gorących potraw.

 Dzban: Dzban jest wytrzymały, nie zawiera BPA i łatwo się go czyści.

 Zespół ostrzy: Unikalnie zaprojektowane ostrza, wykonane ze stali

nierdzewnej gwarantują szybkie i spójne miksowanie.

UWAGA: Nigdy nie należy napełniać dzbanka ponad wskazany poziom 

maksymalny. 

3.3 PARAMETRY ZASILANIA 

Twój blender z serii Commercial jest certyfikowany do użycia z określonym 

napięciem obwodu, w zależności od modelu. 

Upewnij się, aby sprawdzić specyfikację zasilania w danym modelu 

i korzystać z zabezpieczonego obwodu. 



SEKCJA 4: INSTALACJA I PRZEGLĄD OPERACYJNY 

4.1 STEALTH 875™ & STEALTH 885™ 

4.1.1 Instalacja 

Stealth instalacja nablatowa 

 Należy wybrać miejsce blisko gniazdka elektrycznego.

 Należy również wziąć pod uwagę odległość od używanych

składników, odległość od klientów jak również przestrzeń dostępną

na blacie roboczym.

 Blender należy umieścić na blacie w takim miejscu, w którym otwory

wlotu powietrza po bokach urządzenia oraz otwory wylotowe z tyłu

urządzenia

nie będą zasłonięte.

 Należy upewnić się, że nad oraz wokół urządzenia jest wystarczająco

dużo przestrzeni umożliwiający swobodny ruch osłony dźwiękowej.

(patrz wymiary Rys. 1)

 Podłącz urządzenie do odpowiednio zabezpieczonego gniazda.

Stealth - Przygotowanie do montażu urządzenia w blacie 

UWAGA: Urządzenie Blendtec Stealth może być zamontowane w tym 

samym miejscu, w którym znajdował się poprzedni blender. 

Należy tylko pamiętać o zapewnieniu wystarczającej przestrzeni na osłonę 

dźwiękową (patrz wymiary Rys. 1) 

 Wybierz żądane umiejscowienie blendera.

 Rozważ takie czynniki, jak łatwy dostęp do składników, odległość

od  klientów oraz  dostępną powierzchnię blatu.

 Należy się również upewnić, że gniazdo prądowe jest łatwo

dostępne.

 Upewnij się, że miejsce ustawienia urządzenia spełnia wszystkie

wymogi wymiarowe (patrz Rys. 1 i 3)

 Maksymalna grubość blatu ¾ ‘’ (1.9 cm).

 Grubszy blat zablokuje wentylację silnika.



Rys. 1 Wymiary blendera Stealth 

Rys 2. Elementy blendera 



 Jeżeli instalujesz więcej niż jeden blender, pozostaw wolną przestrzeń

mierzoną od środkowej części jednego blendera do środkowej części

następnego, wynoszącą od 14 do 16 cali (35,6-50.6 cm).

 Jeżeli instalujesz osłonę dźwiękową, pozostaw prześwit pomiędzy osłoną

dźwiękową a ścianą, wynoszący przynajmniej 5 ½ cala (14 cm), oraz 26 cali

(66 cm) od wierzchu blatu do zabudowy  nad blatem.

 Upewnij się, że dolna zabudowa  pozwala na swobodny przepływ

powietrza.

o Blender pobiera otaczające powietrze do otworów wentylacyjnych

umiejscowionych w tylnej, dolnej części  silnika a następnie uwalnia

gorące powietrze przez otwory wentylacyjne umiejscowione w

przedniej, dolnej części  silnika. Jest to zatem kluczowe dla

właściwej pracy silnika aby wystarczająca ilość powietrza krążyła

wokół niego.

o Powinien zostać zachowany odstęp przynajmniej 6 ½ cala  (16,5

cm) od wierzchu blatu do następnej dolnej półki zabudowy, co

pozostawia minimalną przestrzeń 3 cali (7,6 cm) pomiędzy

podstawą silnika, a dolną półką. Zabudowa nie powinna być

zamykana, lecz powinna pozwalać na swobodny przepływ

powietrza z zewnątrz do wewnętrznej przestrzeni szafki.

o Plastikowe torby, kubki itp. nie powinny być przechowywanie bliżej

niż 3’’ (7,6 cm) od podstawy silnika.

 Wytnij w blacie otwór o szerokości 4 3/8  cala (11,1 cm) i długości 5 7/8 cala

(14,9 cm) (patrz szablon otworu załącznik A oryginalnej instrukcji). Należy

upewnić się, że boki o wymiarach 4 ⅜ "(11,1 cm) są równoległe do

operatora maszyny. UWAGA: upewnij się, że wszystkie wymogi

dotyczące przestrzeni, oraz wymiary są poprawne.

Instalacja urządzenie w blacie.  

o Wsuń przewód elektryczny  w otwór wycięty w blacie.

o Ostrożnie umieść urządzenie w wyciętym otworze.

o Upewnij się, że uszczelka jest poprawnie zamocowana, dopasowana do

powierzchni blatu i nie jest przyciśnięta obudową.

o Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego z odpowiednim

zabezpieczeniem.

Rys 3. Odległość przy montażu w blacie 



4.1.2 Stealth 875 ™ Skrócony przewodnik 

1. Dotknij ikony zasilania, aby włączyć blender.

2. Podnieś pokrywę osłony dźwiękowej.

3. Umieść dzbanek blendera na podstawie silnika, upewniając się, że

dzbanek blendera  jest całkowicie osadzony pokrywa  jest zabezpieczona. 

4. Zamknij pokrywę osłony dźwiękowej.

5. Na panelu sterowania dotknij żądany numer cyklu, ikony pulsowania  lub

żądaną lokalizację na pasku sterowania. 

6. Naciśnij przycisk  kasowania / wyjścia, aby zatrzymać cykl miksowania

przed upływem zaprogramowanego czasu. Jeśli włączono funkcję pauzy 

podczas  cyklu miksowania, należy ponownie nacisnąć przycisk wybranego 

cyklu aby wstrzymać cykl. Aby wznowić cykl należy ponownie nacisnąć 

przycisk wybranego cyklu. 



4.1.3 Stealth 885 ™ Skrócony przewodnik 

1. Dotknij ikony zasilania, aby włączyć blender.

2. Podnieś pokrywę osłony dźwiękowej.

3. Umieść dzbanek blendera na podstawie silnika, upewniając się,

że dzbanek blendera jest całkowicie osadzony, a pokrywa jest

zabezpieczona.

4. Zamknij pokrywę osłony dźwiękowej.

5. Na panelu sterowania dotknij żądany numer cyklu, ikony pulsowania.

6. Naciśnij przycisk  kasowania / wyjścia, aby zatrzymać cykl miksowania

przed upływem zaprogramowanego czasu. Jeśli włączono funkcję pauzy

podczas  cyklu miksowania, należy ponownie nacisnąć przycisk wybranego

cyklu aby wstrzymać cykl. Aby wznowić cykl należy ponownie nacisnąć

przycisk wybranego cyklu.



4.1.4 Obsługa cykli automatycznych 

Twój blender  Blendtec Stealth jest zaprogramowany na wiele profili 

miksowania, które pozwalają operatorom  osiągnąć spójne mieszanki przy 

minimalnym przeszkoleniu, niewielu próbach i błędach. 

Możesz wybrać z następujących profili i cykli miksowania: 

Profil wielofunkcyjny 

Przycisk 1: Mały shake mleczny 

Przycisk 2: Granita/ średni shake mleczny 

Przycisk 3: Mała Margarita/ Ice Cappuccino 

Przycisk 4: Średnie Smoothie 4  

Przycisk 5: Duże Smoothie 4 

Przycisk 6: 50 sekund przy prędkości 7  

*Gdy uruchomisz blender po raz pierwszy będzie to profil domyślny.

Profil Smoothie 

Przycisk 1: Małe Smoothie/ Świeże owoce 

Przycisk 2: Średnie Smoothie 4 

Przycisk 3: Granita/ średni shake mleczny 

Przycisk 4: Średnie Smoothie 3  

Przycisk 5: Duże Smoothie 4 

Przycisk 6: 50 sekund przy prędkości 7 

Profil kawowy 

Przycisk 1: Mała Margarita/ Ice Cappuccino 

Przycisk 2: Duże Ice cappuccino 

Przycisk 3: Mały Slushy/ shake mleczny 

Przycisk 4: Granita/ średni shake mleczny 

Przycisk 5: Duże Smoothie 2  

Przycisk 6 : 50 sekund przy prędkości 7 



Profil shake’ów mlecznych 

Przycisk 1: Mały shake mleczny 

Przycisk 2: Granita/ Średni shake mleczny 

Przycisk 3: Shake mleczny/ mrożone owoce 

Przycisk 4: Duży shake mleczny 1 

Przycisk 5: Duży shake mleczny 2 

Przycisk 6: Duży shake mleczny 3 

4.1.5 11- stopniowy pojemnościowy suwak dotykowy + pulsowanie 

Dotknij przycisku trybu aby przełączyć z trybu obsługi automatycznej na tryb 

obsługi manualnej i 11-stopniowy pojemnościowy suwak dotykowy. 

Pojemnościowy suwak dotykowy zapewnia płynną, precyzyjną  regulację 

prędkości; Po prostu przesuń palec aby dostosować prędkość blendera. 

W tym trybie Blender będzie pracował w odstępach 90 sekundowych. 

Wybierz funkcję puls aby dodać prędkości i mocy.  

UWAGA: 11- stopniowy pojemnościowy suwak dotykowy nie jest dostępny 

w modelu Stealth 885 

4.1.6 Zaawansowane programowanie i diagnostyka 

Tryb programowania może zostać użyty w następującym celu: 

o Wybór profilu

o Zmiana numeracji zaprogramowanych cykli

o Sprawdzanie licznika cykli

o Sprawdzanie diagnostycznego rejestru zdarzeń

o Użycie niestandardowego profilu zaprojektowanego przy pomocy

internetowego narzędzia programowania  Blend Wizard™

Aby wejść do trybu programowania: 

1. Dotknij  i przytrzymaj ikonę kasowanie/wyjście przez 3 sekundy.

2. Przy pomocy strzałek przewijania i ikony wyboru, znajdź i wybierz

pożądaną funkcję.

UWAGA:  Aby powrócić do głównego menu z dowolnego obszaru 

podmenu, naciśnij przycisk Anuluj / Wyjście, aż pojawi się ekran menu 

głównego. 



Opcje dostępne z menu głównego są wymienione poniżej (ponumerowane 

wg. Kolejności wyświetlania w blenderze): 

1. PROFILE

1. Profile standardowe

1. Smoothie

2. Kawa

3. Wielofunkcyjny

4. Shake mleczny

2. Profile niestandardowe

2. Cykle miksowania

1. Standardowe cykle

miksowania

1. Salsa

2. Ciasto

3. Sok

4. Zupa

5. Lody

6. Mała Margarita/ Mrożone

cappuccino

7. Duże mrożone cappuccino

8. Kruszony lód/shake mleczny

9. Mały shlushy/shake

mleczny

10. mały shake mleczny

11. granita/ Średni shake

mleczny

12. Shake mleczny/ mrożone

owoce

13. Duży shake mleczny 1

14. Duży shake mleczny 2

15. Duży shake mleczny 3

16. Mały smoothie/ świeże

owoce

17. Średni smoothie 1

18. Średni smoothie 2

19. Średni smoothie 3

20. Średni smoothie 4

21. Duży smoothie 1

22. Duży smoothie 2

23. Duży smoothie 3

24. Duży smoothie 4

25. Duży smoothie 4

26. Duży smoothie 6

27. Super gęsty smoothie 1

28. Super gęsty smoothie 2

29. Super gęsty smoothie 3

30. Super gęsty smoothie 4

31. 50 sekund na prędkości 1

32. 50 sekund na prędkości 2

33. 50 sekund na prędkości 3

34. 50 sekund na prędkości 5

35. 50 sekund na prędkości 7

36. 50 sekund na prędkości 9

37. Pulsowanie na prędkości 1

38. Pulsowanie na prędkości 2

39. Pulsowanie na prędkości 3

40. Pulsowanie na prędkości 5

41. Pulsowanie na prędkości 7

42. Pulsowanie na prędkości9

43. Przycisk wyłączania

2. Cykle niestandardowe

3. Licznik cykli

4. Diagnostyka licznika

5. Pamięć USB

1. Profil importu

2. Aktywny profil eksportu

3. Liczniki eksportów

6. Ustawienia

1. Bezpieczny tryb osłony

dźwiękowej

2. Czuwanie ekranu

3. Pauza cyklu miksowania

4. Blokada suwaka

5. Język

Dostępne są trzy opcje

językowe:

Angielski

Francuski

Hiszpański

7. Informacja o blenderze



4.1.7 Wybór pożądanego profilu 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/Wyjście.

2. Wybierz profile z menu dotykając przycisku wyboru.

3. Przy pomocy funkcji przewijania i przycisku wyboru wybierz kategorie

Profilu Standardowego  lub Niestandardowego.

4. Po wybraniu kategorii  profilu standardowego lub niestandardowego

możesz przewinąć profile w kategorii i wybrać pożądany profil.

5. Na wyświetlaczu pojawi się  zapytanie „Czy ten profil ma być aktywny?”.

Naciśnij przycisk wyboru aby potwierdzić lub przycisk Anuluj/ Wyjście aby

powrócić do poprzedniego menu.

4.1.8 Zmiana zaprogramowanych przycisków cykli 

Tymczasowa zmiana przycisków cykli  

Aby czasowo zmienić przyciski cykli podczas pracy w wybranym profilu, 

postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania i wybierz cykle miksowania z menu, naciskając

przycisk wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać cykle standardowe bądź

niestandardowe.

4. Użyj przycisku przewijania aby znaleźć pożądany cykl, a następnie naciśnij

przycisk wyboru.

5. Wprowadź numer, który chcesz przypisać do cyklu, a następnie naciśnij

przycisk wyboru.

UWAGA: Po dostosowaniu przycisku z numerem i powrocie do trybu 

operacyjnego, po nazwie profilu będzie wyświetlana gwiazdka. Wgranie 

nowego profilu do blendera spowoduje reset profili do domyślnych 

przycisków cykli. 

Stała zmiana przycisków cykli 

Aby zmienić przyciski cykli w profilu na stałe należy wyeksportować 

zmieniony profil na dysk USB, a następnie zaimportować  profil do blendera. 

Można również edytować profil przy pomocy narzędzia Blend Wizard 

(my.blendtec.com), a następnie wyeksportować profil do blendera.  



Tymczasowa dezaktywacja przycisków cykli 

Aby czasowo dezaktywować numer lub przycisk cyklu podczas pracy w 

wybranym profilu, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami :  

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania i wybierz cykle miksowania z menu, naciskając

przycisk wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać cykle standardowe.

4. Użyj przycisku przewijania aby znaleźć Nieaktywny Przycisk, a następnie

naciśnij przycisk wyboru.

5. Wprowadź numer, który chcesz przypisać do cyklu, a następnie naciśnij

przycisk wyboru.

UWAGA: Po dezaktywacji przycisku z numerem i powrocie do trybu 

operacyjnego, po nazwie profilu będzie wyświetlana gwiazdka.  

Nieaktywny przycisk nie będzie się również pojawiał na panelu kontrolnym. 

Wgranie nowego profilu do blendera spowoduje reset profili oraz ponowną 

aktywację wszystkich przycisków cykli. 

Stała dezaktywacja przycisków cykli 

Aby zmienić przyciski cykli w profilu na stałe należy wyeksportować 

zmieniony profil na dysk USB, a następnie zaimportować  profil do blendera. 

Można również edytować profil przy pomocy narzędzia Blend Wizard 

(my.blendtec.com), a następnie wyeksportować profil do blendera. 

4.1.9 Narzędzie Blend Wizard 

Poza korzystaniem z profili i cykli zaprogramowanych w blenderze, można 

również skorzystać z narzędzia Blend Wizard w celu stworzenie profili 

niestandardowych. 

W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z narzędzia Blend Wizard, 

odwiedź stronę my.blendtec.com. 

Import profili i cykli niestandardowych 

Po stworzeniu profili i cyki niestandardowych przy pomocy narzędzia Blend 

Wizard zgraniu ich do pamięci USB, postępuj zgodnie z poniższymi krokami 

aby zaimportować plik do blendera.  

1. Przy pomocy śrubokręta firmy Philips usuń maskownicę USB znajdującą się

na górze z prawej strony blendera.



2. Podłącz dysk USB do portu USB w blenderze.

UWAGA: Jeśli blender jest w trybie manualnym lub automatycznym, menu 

dysku USB załaduje się automatycznie na ekranie. 

Jeśli blender jest w trybie programowania, przejdź do głównego menu i 

wybierz Dysk USB 

3. Z menu nośnika  USB wybierz Import Plików.

4. Przewiń pozycje na dysku USB i znajdź  pożądany plik z profilem

niestandardowym ( domyślnie nazwany “STEALTH.BPF”).

UWAGA: Pozycje oznaczone symbolem a+ są folderami; jeśli plik profilu 

niestandardowego  znajduje się w folderze, naciśnij przycisk wyboru  aby 

otworzyć folder. 

5. Wybierz pożądany plik. Pojawi się zapytanie czy chcesz zaimportować

wybrany plik.

6. Ponownie naciśnij przycisk wyboru aby rozpocząć proces pobierana.

Po zaimportowaniu pliku, profil w pliku zostanie automatycznie załadowany

jako aktywny profil w blenderze.

7. Wyjmij dysk USB z blendera i zabezpiecz port maskownicą przy pomocy

śrubokrętu marki Philips.

Bezpieczna funkcja blendera 

Tworząc lub modyfikując profil przez Blend Wizard , jedną z opcji jest 

zabezpieczenie blendera. 

Jeśli wybierzesz tą opcję, po ściągnięciu profilu na dysk USB a następnie 

zaimportowaniu profilu do blendera, niektóre zaawansowane funkcje 

programowania będą nieaktywne. Bezpieczny profil będzie profilem 

aktywnym w blenderze i nie ma możliwości aktywowania innego profilu oraz 

zaimportowania nowego profilu do blendera ( chyba że został on stworzony 

przy pomocy Blend Wizard). 

Dodatkowo, cykle miksowania w profilu nie mogą zostać zmienione, jak 

również nie ma możliwości zmodyfikowania ustawień  Osłony Dźwiękowej, 

Czasu Czuwania Ekranu, Pauzy Cyklu oraz Blokady Suwaka. 

Aby odblokować te opcje postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Zaloguj się na swoje konto na my.blendtec.com.

2. Edytuj bezpieczny profil, wybierając opcję wyłączenia trybu

bezpiecznego lub tworząc nowy profil przy wyłączonym trybie bezpiecznym.

3. Zaimportuj profil na Dys USB a następnie  postępuj zgodnie z instrukcjami

importowania pliku.



Eksport i transfer profili 

Aby wyeksportować profile i wysłać je do Blend Wizard należy postępować 

zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Upewnij się, że profil który chcesz wyeksportować jest aktywnym profilem

w blenderze.

2. Przy pomocy śrubokręta marki Phillips usuń maskownicę USB znajdującą się

na górze z prawej strony blendera.

3. Podłącz dysk USB do portu USB w blenderze.

UWAGA: Jeśli blender jest w trybie manualnym lub automatycznym, menu 

dysku USB załaduje się automatycznie na ekranie. Jeśli blender jest w trybie 

programowania, przejdź do głównego menu i wybierz Dysk USB. 

4. Użyj przycisku przewijania aby znaleźć Aktywny Profil Eksportu i naciśnij

przycisk wyboru.

UWAGA:  Jeśli na dysku USB do którego eksportowany jest plik znajduje się 

już plik o nazwie STH-PROF.BPF  na wyświetlaczu pojawi się pytanie « Czy 

chcesz wyeksportować  profil sth-prof.bpf  do dysku USB « . 

Naciśnij przycisk wyboru aby rozpocząć proces eksportowania.  

Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu. 

Jeśli na dysku USB do którego eksportowany jest plik znajduje się już plik o 

nazwie STH-PROF.BPF  na wyświetlaczu pojawi się pytanie « Czy chcesz 

wyeksportować  profil sth-prof.bpf  do dysku USB « . 

Jeśli chcesz zastąpić plik na dysku USB, naciśnij przycisk wyboru aby 

rozpocząć proces eksportowania.  

Jeśli nie chcesz zastępować pliku na dysku USB, naciśnij przycisk Anuluj. 

Wyjście, aby anulować proces eksportowania.  

5. Po zakończeniu procesu eksportowania wyjmij dysk USB z blendera i

zabezpiecz port maskownicą przy pomocy śrubokrętu marki Philips.

6. Włóż dysk USB do portu w komputerze i zaloguj się na Blend Wizard

(my.blendtec.com).

Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi online aby przesłać profil na 

swoje konto.    



4.1.10 Ustawienia blendera 

Istnieje możliwość zmiany  różnych ustawień blendera w  celu uzyskania 

optymalnej wydajności miksowania i funkcji w zależności od potrzeb. 

Bezpieczny tryb osłony dźwiękowej 

Funkcja bezpiecznego trybu osłony dźwiękowej przypomina użytkownikowi 

aby upewnił się czy pokrywa jest zamknięta podczas pracy silnika. Jeśli 

podczas pracy osłona dźwiękowa zostanie podniesiona, silnik blendera 

wyłączy się.  

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję osłony dźwiękowej, postępuj zgodnie z 

poniższymi krokami: 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać Ustawienia z menu dotykając

przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać Bezpieczny Tryb Osłony Dźwiękowej.

4. Użyj przycisku wyboru aby przełączyć między włączaniem i wyłączaniem

opcji bezpiecznej osłony dźwiękowej.

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.

Czas czuwania ekranu 

Istnieje możliwość zmiany długości czasu, po upływie którego blender 

przechodzi do trybu czuwania (15 minut, 1 godzina, 6 godzin lub 12 godzin. 

Aby wybrać nowy czas czuwania postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać Ustawienia z menu dotykając

przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać Czuwanie Ekranu.

4. Użyj przycisku przewijania aby znaleźć pożądany czas czuwania, a

następnie naciśnij przycisk wyboru.

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.



Pauza cyklu miksowania 

W trybie automatycznym, to ustawienie pozwala zatrzymać i wznowić cykl 

miksowania w tym samym czasie i na tej samej  prędkości. 

Aby włączyć bądź wyłączyć funkcję Pauzy Cyklu, należy postępować 

zgodnie z poniższymi krokami : 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać Ustawienia z menu dotykając

przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać Pauzę cyklu z menu przy pomocy

przycisku wyboru.

4. Użyj przycisku wyboru aby przełączyć między włączaniem i wyłączaniem

opcji pauzy cyklu.

UWAGA: Jeśli ustawienia Pauzy Cyklu są aktywne, cykl może zostać 

zatrzymany przy pomocy jakiegokolwiek przycisku. Jeśli ustawienia Pauzy 

Cyklu są nieaktywne, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku spowoduje po 

prostu zatrzymanie cyklu. 

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.

Blokada suwaka (tylko w modelu Stealth 875) 

Opcja blokady suwaka pozwala na zablokowanie suwaka w obszarze 

sterowania. Gdy funkcja ta jest aktywna, dostępne są tylko profile 

zaprogramowane w blenderze. 

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, postępuj zgodnie z poniższymi 

krokami: 

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać Ustawienia z menu dotykając

przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać Blokadę Suwaka z menu przy pomocy

przycisku wyboru.

4. Użyj przycisku wyboru aby przełączyć między włączaniem i wyłączaniem

blokady suwaka.

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.



Język 

Menu w blenderze Stealth jest dostępnie w trzech wersjach językowych. 

Angielskim, Francuskim i Hiszpańskim  

Aby wybrać język należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.  

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać Ustawienia z menu dotykając

przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku wyboru aby wybrać Język z menu przy pomocy przycisku

wyboru.

4. Użyj przycisku wyboru aby odnaleźć pożądany język a następnie wciśnij

przycisk wyboru.

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.

4.1.11 Statystyki Blendera 

Licznik cykli  

Istnieje możliwość sprawdzenia całkowitej liczby przeprowadzonych cykli , 

liczby cykli dla każdego numeru z obszaru kontrolnego, ilość razy użycia 

przycisku puls. W modelu Stealth 875 istnieje również możliwość sprawdzenia 

ile razy został użyty suwak.  

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać  Licznik Cykli z menu dotykając

przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku przewijania aby sprawdzić liczbę cykli przeprowadzonych w

każdej kategorii.

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.

UWAGA: Licznik pulsowania odnosi się do zbioru impulsów. Na przykład, 

naciśnięcie przycisku pulsowania 5 razy pod rząd zostanie zapisane jako 1 

raz. Naciśnięcie przycisku pulsowania, następnie przycisku cyklu i znów 

pulsowania zostanie zapisane jako 2 razy.  



Diagnostyczny rejestr błędów 

Istnieje możliwość sprawdzenia błędów, które zostały zarejestrowane przez 

Blender.  

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj/ Wyjście.

2. Użyj przycisku przewijania aby wybrać  Diagnostyczny Rejestr Błędów z

menu, dotykając przycisku wyboru.

3. Użyj przycisku przewijania aby sprawdzić ile błędów pojawiło się w każdej

kategorii.

5. Naciśnij przycisk Anuluj/Wyjście aby powrócić do poprzedniego menu.

Eksportowanie statystyk Blendera 

Eksport statystyk blendera ( licznik cykli, błędów, ustawienia oraz wersja 

oprogramowania) jest metodą zapisywania informacji diagnostycznych, 

które zostaną wykorzystane przez punkt obsługi klienta oraz serwis w 

przypadku problemów z urządzeniem.  

Aby wyeksportować statystyki blendera do dysku USB należy postępować 

zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Przy pomocy śrubokręta firmy Philips usuń maskownicę USB znajdującą się

na górze z prawej strony blendera.

2. Podłącz dysk USB  do portu USB w blenderze.

UWAGA: Jeśli blender jest w trybie manualnym lub automatycznym, menu 

dysku USB załaduje się automatycznie na ekranie. Jeśli blender jest w trybie 

programowania, przejdź do głównego menu i wybierz Dysk USB. 

3. Użyj przycisku przewijania aby znaleźć Eksport Liczników  naciśnij przycisk

wyboru. Pojawi się pytanie czy chcesz wyeksportować liczniki do pliku sth-

cnts.csv.

4. Ponownie naciśnij przycisk wyboru aby rozpocząć proces eksportu.

5. Po zakończeniu procesu eksportowania wyjmij dysk USB z blendera

i zabezpiecz port maskownicą przy pomocy śrubokrętu marki Philips.



4.2 CONNOISSEUR 825™ 

4.2.1 Instalacja  

Connoisseur 825 instalacja nablatowa 

 Należy wybrać miejsce blisko gniazdka elektrycznego. Należy

również wziąć pod uwagę odległość od używanych składników,

odległość od klientów jak również przestrzeń dostępną na blacie

roboczym.

 Blender należy umieścić na blacie w takim miejscu, w którym otwory

wlotu powietrza po bokach urządzenia oraz otwory wylotowe z tyłu

urządzenia nie będą zasłonięte.

 Należy upewnić się, że nad oraz wokół urządzenia jest wystarczająco

dużo przestrzeni umożliwiający swobodny ruch osłony dźwiękowej.  (

patrz wymiary Rys. 1)

 Podłącz urządzenie do odpowiednio zabezpieczonego gniazda.

Connoisseur 825 Przygotowanie do montażu urządzenia w blacie 

UWAGA: Urządzenie Blendtec Connoisseur 825 może być zamontowane w 

tym samym miejscu, w którym znajdował się poprzedni blender. Należy 

tylko pamiętać o zapewnieniu wystarczającej przestrzeni na osłonę 

dźwiękową (patrz wymiary Rys. 4). 

 Wybierz żądane umiejscowienie blendera. Rozważ takie czynniki, jak

łatwy dostęp do składników, odległość od  klientów oraz  dostępną

powierzchnię blatu. Należy się również upewnić, że gniazdo prądowe

jest łatwo dostępne.

 Upewnij się, że miejsce ustawienia urządzenia spełnia wszystkie

wymogi wymiarowe (patrz Rys. 4 i 5)

 Maksymalna grubość blatu ¾ ‘’ (1.9 cm).

 Grubszy blat zablokuje wentylację silnika.

 Jeżeli instalujesz więcej niż jeden blender, pozostaw wolną przestrzeń

mierzoną od środkowej części jednego blendera do środkowej części

następnego, wynoszącą od 14 do 16 cali (35,6-50.6 cm).

 Jeżeli instalujesz osłonę dźwiękową, pozostaw prześwit pomiędzy

osłoną dźwiękową a ścianą, wynoszący przynajmniej 5 ½ cala (14

cm), oraz 26 cali (66 cm) od wierzchu blatu do zabudowy nad

blatem.

 Upewnij się, że dolna zabudowa  pozwala na swobodny przepływ

powietrza.

 Blender pobiera otaczające powietrze do otworów wentylacyjnych

umiejscowionych w tylnej, dolnej części  silnika a następnie uwalnia

gorące powietrze przez otwory wentylacyjne umiejscowione na dnie

silnika.

 Jest to zatem kluczowe dla właściwej pracy silnika aby

wystarczająca ilość powietrza krążyła wokół niego.



 Powinien zostać zachowany odstęp przynajmniej 6 ½ cala  (16,5 cm)

od wierzchu blatu do następnej dolnej półki zabudowy,

co pozostawia minimalną przestrzeń 3 cali (7,6 cm) pomiędzy

podstawą silnika a dolną półką.

 Zabudowa nie powinna być zamykana, lecz powinna pozwalać na

swobodny przepływ powietrza z zewnątrz do wewnętrznej przestrzeni

szafki.

 Plastikowe torby, kubki itp. nie powinny być przechowywanie bliżej

niż 3’’ (7,6 cm) od podstawy silnika.

 Wytnij w blacie otwór o szerokości 4 3/8  cala (11,1 cm) i długości

5 7/8 cala (14,9 cm) (patrz szablon otworu załącznik A oryginalnej

instrukcji).

 Należy upewnić się, że boki o wymiarach 4 [1}⅜{2]” (11,1 cm)

są równoległe do operatora maszyny.

UWAGA: Upewnij się, że wszystkie wymogi dotyczące przestrzeni, oraz 

wymiary są poprawne przed wycięciem otworu. 

Rys. 4 Connoisseur 825 Wymiary 



Instalacja urządzenie w blacie.  

 Wsuń przewód elektryczny  w otwór wycięty w blacie .

 Ostrożnie umieść urządzenie w wyciętym otworze.

 Upewnij się, że uszczelka jest poprawnie zamocowana, dopasowana

do powierzchni blatu i nie jest przyciśnięta obudową.

 Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego z odpowiednim

zabezpieczeniem.

Skrócony przewodnik 

1. Włącz blender przełączając włącznik na przedniej części blendera.

2. Podnieś pokrywę osłony dźwiękowej.

3. Umieść dzbanek blendera na podstawie silnika, upewniając się, że

dzbanek blendera  jest całkowicie osadzony pokrywa  jest zabezpieczona.

4. Zamknij pokrywę osłony dźwiękowej.

5. Na panelu dotykowym dotknij żądany numer cyklu, ikony pulsowania.

6. Naciśnij jakikolwiek przycisk, aby zatrzymać cykl miksowania

przed upływem zaprogramowanego czasu.



Rys. 5 Przestrzeń na blacie dla Connoisseur 825 

Obsługa cykli automatycznych 

Twój blender Connoisseur jest zaprogramowany na wiele profili miksowania, 

które pozwalają operatorom  osiągnąć spójne mieszanki przy  minimalnym 

przeszkoleniu, niewielu próbach i błędach. 

Możesz wybrać z następujących profili i cykli miksowania: 

Profil wielofunkcyjny 

Przycisk 1: Mały shake mleczny 

Przycisk 2: Granita/ średni shake mleczny 



Przycisk 3: Mała Margarita/ Ice Cappuccino 

Przycisk 4: Średnie Smoothie 4  

Przycisk 5: Duże Smoothie 4 

Przycisk 6: Puls  

*Gdy uruchomisz blender po raz pierwszy będzie to profil domyślny.

Cykle zaprogramowane 

Kompletna lista zaprogramowanych profili i cykli oraz instrukcje jak 

zaprogramować lub zmienić profile i cykle znajduje się na stronie 

blendtec.com 

Funkcja pulsowania 

Przycisk pulsowania służy do krojenia, siekania, ubijania lub innych 

chwilowych zadań, które nie wymagają długiego cyklu miksowania. 

Przycisku pulsowania można również użyć w celu wymieszania 

zmiksowanego produktu przed podaniem.  

Ustawienia pulsowania działają tylko przy prędkości 7 i tylko wtedy 

gdy przycisk jest wciśnięty. Po zwolnieniu przycisku, silnik przestanie 

pracować. 



4.4 EZ 600™ 

Skrócony przewodnik 

1. Przełącz włącznik zasilania z tyłu obudowy silnika.

2. Umieść dzban blendera, upewniając się, że blender jest dobrze

zamocowany, a dzban jest zabezpieczony.

3. Na obszarze kontrolny dotknij ikonę pożądanego cyklu lub ikonę

pulsowania,

4. Naciśnij którykolwiek przycisk cyklu,  aby zatrzymać cykl miksowania przed

upływem zaprogramowanego czasu.

Tryby Blendera 

Blender EZ 600 jest wyposażony w trzy profile, które mogą zostać zmienione 

podczas pierwszego uruchomienia blendera.  

Aby przechodzić między trybami należy: 

1. Włączyć blender

2. W ciągu 10 sekund gdy blender przebywa w trybie bezczynności

(gdzie wyświetlany jest licznik cykli) wprowadź kod wybranego trybu.

Wielofunkcyjny Profil 1 ...................Mały, Średni, Duży 

Wielofunkcyjny Profil 2 ..................Średni, Duży, Puls 

Wielofunkcyjny Profil 3...................Duży, Puls, Mały 

3. Po wpisaniu kodu, blender zachowa nowy tryb, a następnie powróci do

ekranu bezczynności.

Wielofunkcyjny 1: najlepszy dla miksowanej kawy oraz smoothies wlewanych 

na lód. 

Wielofunkcyjny 2: najlepszy dla smoothies ze świeżych i mrożonych owoców. 

Wielofunkcyjny 3: najlepszy do gęstych mieszanek i shake’ów mlecznych. 



Funkcja pulsowania 

Przycisk pulsowania służy do krojenia, siekania, ubijania lub innych 

chwilowych zadań, które nie wymagają długiego cyklu miksowania. 

Przycisku pulsowania można również użyć w celu wymieszania 

zmiksowanego produktu przed podaniem. 

Ustawienia pulsowania działają tylko przy prędkości 7 i tylko wtedy 

gdy przycisk jest wciśnięty. 

Po zwolnieniu przycisku, silnik przestanie pracować. 



SEKCJA 5: PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE 

5.1 MYCIE PO PRACY 

1. Do dzbanka nalej gorącej wody z kranu i dodaj 1-2 krople płynu do

naczyń.

2. Przykryj dzbanek pokrywą. Umieść dzbanek na podstawie, dotknij i

przytrzymaj  przycisk pulsowania przez 5-10 sekund.

3. Wypłucz dzbanek oraz pokrywę czystą wodą.

4. Jeśli dzbanek będzie przechowywany do góry nogami, strzepnij nadmiar

wody z dzbanka po myciu.

UWAGA: Dzbanki WildSide™ oraz  FourSide™ mogą być ułożone jeden 

na drugim, w celu zaoszczędzenia powierzchni. 

5.2 DŁUGOTERMINOWA DEZYNFEKCJA 

1. Zdezynfekuj dzbanek napełniając go środkiem dezynfekującym

rozrobionym według zaleceń producenta. Można również użyć

odpowiednio rozcieńczonego środka wybielającego.

2. Pozostaw roztwór dezynfekujący na 5 minut w dzbanku.

3. Opróżnij dzbanek ze środka dezynfekującego.

4. Wypłucz dzbanek dokładnie wodą.

5. Jeśli dzbanek będzie przechowywany do góry nogami, strzepnij nadmiar

wody z dzbanka po myciu.

5.3 MYCIE PODSTAWY SILNIKA I OSŁONY DŹWIĘKOWEJ 

 Przed przystąpieniem do mycia upewnij się, że blender jest

odłączony od zasilania.

 Przy pomocy czystej, wilgotnej ściereczki wytrzyj plastikową obudowę

podstawy silnika, uszczelki, metalowy wierzch oraz osłonę

dźwiękową.

 W tym celu można użyć delikatnego, nieostrego środka myjącego

przeznaczonego do różnych powierzchni.

 Gniazdo napędowe można wyczyścić  za pomocą wacika lub

wykałaczki.

 W modelu Stealth jeśli jest to konieczne, osłonę dźwiękową można

zdemontować.

 Otwórz pokrywę osłony dźwiękowej i przy pomocy dwóch rąk

pociągnij na zewnątrz na złączach obrotowych. Pozwoli to na

wygięcie plastiku na tyle, aby zszedł z trzpieni mocujących.



 Osłona dźwiękowa może zostać zdemontowana w podobny sposób,

przez pociągnięcie na zewnątrz u podstawy osłony u nagięciu

zewnętrznych ścian na tyle aby zdjąć osłonę z mocowań.

5.4 WSKAZÓWKI I ZALECENIA DOTYCZĄCE MYCIA 

 Nie należy używać szczotek z ostrym włosiem lub szorstkich

materiałów do czyszczenia podstawy blendera, dzbanka lub osłony

dźwiękowej, gdyż spowoduje to zmatowienie lub zarysowanie

powierzchni.

 Do czyszczeni podstawy silnika  nie używaj strumienia wody.

 Nigdy nie zanurzaj silnika blendera w wodzie. Spowoduje to utratę

gwarancji.

 Unikaj zanurzania dzbanków w wodzie na dłużej niż 5 minut.

 Penetracja wody przez dolne uszczelki dzbanka skróci jego

żywotność.

SEKCJA 6: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Choć nie spodziewamy się żadnych problemów z blenderem, 

 jednak czasami mogą wystąpić drobne usterki. 

Skorzystaj z poniższych wskazówek aby upewnić się czy problem da się 

rozwiązać we własnym zakresie czy też należy skorzystać z pomocy serwisu. 

6.1 SILNIK BLENDERA NIE CHCE SIĘ WŁĄCZYĆ (BRAK ZASILANIA) 

Dla modelu Stealth 875 sprawdź czy na obszarze kontrolnym podświetlona 

została ikona zasilania, dla modeli Stealth 885, Connoisseur 825, EZ  sprawdź 

czy świeci się wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD). Brak podświetlenia 

wskazuje na brak zasilania urządzenia.  

Sprawdź przełącznik obwodowy lub bezpiecznik aby upewnić się, że są one 

w pozycji włączonej.  

Odłącz przewód zasilający z gniazdka, odczekaj 5 sekund a następnie 

ponownie podłącz. 

6.2 KOMUNIKATY O BŁĘDACH NA WYŚWIETLACZU 

STEALTH 875™ & STEALTH 885™ 

Błąd dotyku – wskazuje, że dotknięto więcej niz jeden czujnik dotyku. Aby 

uniknąć tego komunikatu należy dotykać środek przycisków. Jeśli komunikat 

pojawi się gdy nikt nie dotyka obszaru kontrolnego, odłącz blender od 

zasilania a następnie podłącz go ponownie. Jeśli problem pojawi się 

ponownie należy wezwać serwis.  



Błąd zbyt wysokiej temperatury – Wskazuje na przegrzanie silnika. Blender nie 

będzie działał do momentu schłodzenia do temperatury operacyjnej. Jeśli 

blender nie uruchomi się po 20 minutach lub dłuższy okresie schładzania, 

należy wezwać serwis.  

Błąd przeciążenia – wskazuje na przeciążenie silnika. 

1. Usuń komunikat naciskając jakikolwiek przycisk lub wyłączając i ponownie

włączając blender.

2. Usuń dzbanek i uruchom blender aby upewnić się czy problem dotyczy

dzbanka czy silnika.

3. Przy zdjętym dzbanku, sprawdź czy nie ma niedrożności w lub wokół

gniazda na podstawie silnika oraz sprawdź zespół ostrzy w dzbanku. 

4. Prawidłowo zamocuj dzbanek na podstawie silnika a następnie dotknij

przycisku pulsowania aby uruchomić pulsowanie ostrzy w produkcie.

5. Upewnij się , że dzbanek nie jest przeładowany zbyt twardymi lub gęstymi

składnikami.

Jeśli stan przeciążenia powtórzy się, należy wezwać serwis. 

Błędy do zresetowania- Jeśli poniższe błędy pojawią się, należy je 

zresetować naciskając przycisk anulowania lub odłączyć blender od 

zasilania i ponownie podłączyć go. Jeśli błąd nie zniknie, należy wezwać 

serwis. 

Błąd : Wykryto stan zbyt wysokiej temperatury 

Błąd : Wykryto stan przeciążenia 

Błąd : Nie wykryto czujnika temperatury 

Błąd : Nie wykryto zerowego okresu przepływu 

Błąd: Wykryto błąd resetowania 

Błąd: Wykryto błąd odczytu/zapisu 

Błąd: Wykryto błąd kontroli silnika 

Błąd : Niewłaściwy cykl 

Błąd: Nie wykryto sterownika dotykowego 

Błąd:  Nieprawidłowe działanie Sterownika dotykowego 



CONNOISSEUR 825™ 

Błąd zbyt wysokiej temperatury – Wskazuje na przegrzanie silnika. Blender nie 

będzie działał do momentu schłodzenia do temperatury operacyjnej. Jeśli 

blender nie uruchomi się po 20 minutach lub dłuższy okresie schładzania, 

należy wezwać serwis. 

Błąd przeciążenia – wskazuje na przeciążenie silnika. 

1. Usuń komunikat naciskając jakikolwiek przycisk lub wyłączając i ponownie

włączając blender.

2. Usuń dzbanek i uruchom blender aby upewnić się czy problem dotyczy

dzbanka czy silnika.

3. Przy zdjętym dzbanku, sprawdź czy nie ma niedrożności w lub wokół

gniazda na podstawie silnika oraz sprawdź zespół ostrzy w dzbanku. 

4. Prawidłowo zamocuj dzbanek na podstawie silnika a następnie dotknij

przycisku pulsowania aby uruchomić pulsowanie ostrzy w produkcie.

5. Upewnij się , że dzbanek nie jest przeładowany zbyt twardymi lub gęstymi

składnikami.

Jeśli stan przeciążenia powtórzy się, należy wezwać serwis. 

Błąd “Watchdog Timeout” wskazuje na zakłócenia  w normalnym 

funkcjonowaniu elektronicznej kontroli blenderze. 

Jest to rzadki komunikat, spowodowany wahaniami zasilania. 

Komunikat można skasować wyłączając blender ( przy pomocy przycisku 

zasilania) na 10 sekund i ponownie go włączając.  

Jeśli błąd ten pojawi się od razu po uruchomieniu lub regularnie podczas 

użytkowania, należy skontaktować się z serwisem. 

EZ 600™/Chef 600™ 

Błąd zbyt wysokiej temperatury – Wskazuje na przegrzanie silnika. Blender nie 

będzie działał do momentu schłodzenia do temperatury operacyjnej. Jeśli 

blender nie uruchomi się po 20 minutach lub dłuższy okresie schładzania, 

należy wezwać serwis.  

Błąd przeciążenia – wskazuje na przeciążenie silnika. 

1. Usuń komunikat naciskając jakikolwiek przycisk lub wyłączając i ponownie

włączając blender.

2. Usuń dzbanek i uruchom blender aby upewnić się czy problem dotyczy

dzbanka czy silnika.



3. Przy zdjętym dzbanku, sprawdź czy nie ma niedrożności w lub wokół

gniazda na podstawie silnika oraz sprawdź zespół ostrzy w dzbanku. 

4. Prawidłowo zamocuj dzbanek na podstawie silnika a następnie dotknij

przycisku pulsowania aby uruchomić pulsowanie ostrzy w produkcie.

5. Upewnij się , że dzbanek nie jest przeładowany zbyt twardymi lub gęstymi

składnikami.

Jeśli stan przeciążenia powtórzy się, należy wezwać serwis. 

6.3 ZMIANY W POZIOMIE HAŁASU 

Jeśli poziom hałasu wzrósł w porównaniu z oryginalnym, ustal czy dźwięk 

dochodzi z podstawy silnika czy z dzbanka. 

1. Z silnika: Usuń dzbanek z podstawy silnika i uruchom silnik. Jeśli silnik pracuje

za głośno, skontaktuj się z Centrum Serwisowym firmy Blendtec.

2. Z dzbanka: Po sprawdzeniu silnika umieść dzbanek na podstawie silnika

wypełniony ok 475 ml wody. Uruchom silnik na kilka sekund używając

przycisku pulsowania.

(Jeśli posiadasz więcej niż jeden dzbanek, zamień dzbanek na inny, aby 

sprawdzić czy dźwięk ulegnie zmianie). 

Jeśli dzbanek jest szczególnie głośny lub jeśli zespół ostrzy wydaje się być 

poluzowany lub jeśli brzmi ‘’chropowato’’ podczas przekręcania ręką 

skontaktuj się z Centrum Serwisowym 

6.4 BLENDER NIE MIKSUJE LUB POZIOM ZMIKSOWANIA NIE JEST 

SATYSFAKCJONUJĄCY 

Jeśli blender przestał miksować lub jeśli konsystencja produktu jest 

grudkowata lub nierówna, należy wykonać następujące czynności: 

1. Upewnij się, że podczas miksowania w produkcie nie tworzą się

przestrzenie.

Kawitacja to stan w którym w mieszance podczas miksowania tworzą się 

kieszenie powietrzne ponieważ produkt jest zbyt zimny lub zbyt twardy. 

Ostrze blendera może się swobodnie poruszać w korku powietrznym, co jest 

nazywane kawitacją. 

Problem ten  można rozwiązać zwiększając temperaturę mieszanki przez 

redukcję ilości lodu, zwiększając ilość płynu i/lub upewniając się zawsze, że 

składniki nie są zimniejsze niż -12 C. 

2. Jeśli składniki są miksowane dobrze ale okres czasu nie był wystarczający

aby całkowicie ukończyć proces miksowania, należy wydłużyć czas cyklu.



Spróbuj  dłuższego cyklu lub dotknij i przytrzymaj przycisk pulsowania  uzyskać 

dodatkowy czas miksowania. 

3. Upewnij się, że dzbanek jest poprawnie zamocowany na odstawie

blendera.

4. Upewnij się, że ostrze jest dobrze przymocowane do wału napędowego.

Przytrzymaj wał jedną ręką i spróbuj przekręcić ostrze drugą. Jeśli ostrze

obraca się, a wał pozostaje w bezruchu skontaktuj się z Centrum

Serwisowym

5. WYPRÓBOWAŁEŚ WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI?

Jeśli, żadne z zaproponowanych rozwiązań nie okazało się skuteczne , 

skontaktuj się z centrum serwisowym. 

6.5 OBSZAR KONTROLNY NIE ODPOWIADA 

Jeśli obszar kontrolny w Twoim blenderze nie odpowiada, przetrzyj go 

wilgotną ściereczką aby usunąć pozostałości wszelkich płynów lub 

nagromadzonych resztek. Jeśli to nie pomoże odłącz przewód zasilający i 

podłącz ponownie 

INSTRUKCJE POJAWIAJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU NIE OBEJMUJĄ 

WSZYSTKICH MOŻLIWYCH STANÓW BĄDŹ SYTUACJI, KTÓRE MOGA WYSTĄPIĆ. 

NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ DOBRĄ OCENA SYTUACJI PODCZAS OBSŁUGI TEGO 

LUB JAKIEGOIKOLWIEK INNEGO SPRZĘTU. 

SEKCJA 7: GWARANCJA

7.1 OPIS GWARANCJI 

Producent  Blendtec gwarantuje, ze jego produkty będą wolne  od wad 

materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania, 

konserwacji i eksploatacji przez  okres 2 lat * W tym czasie części  

oraz robocizna wymagane  do wykonania  naprawy lub wymiany części, 

które w wyłącznej ocenie Blendtec są uszkodzone, będą podlegały 

gwarancji.  

Wycofane elementy, elementy z edycji limitowanej lub warianty koloru 

zostaną wymienione na najbliższy równoważny element.  

W celu wywiązania się z gwarancji w momencie roszczenia, Blendtec 

wymagać będzie podania numeru seryjnego, numer modelu oraz dowodu 

zakupu u autoryzowanego przedstawiciela.  

Ponad to etykieta z numerem seryjnym na urządzeniu musi pozostać w stanie 

nienaruszonym, w przeciwnym razie  gwarancja jest nieważna. 



Poniższe elementy nie podlegają gwarancji : 

 Normalna konserwacja, regulacja i czyszczenie w sposób opisany w

niniejszej instrukcji.

 Naprawy wynikające z wcześniejszych nieautoryzowanych napraw

lub modyfikacji blendera, użycia nietypowych części lub akcesoriów

bez uprzedniej pisemnej zgody Blendtec.

 Uszkodzenia spowodowane: nieprawidłową instalacją wentylacji

blendera; zasilanie elektryczne (na przykład awaria zasilania

elektrycznego, niewłaściwe połączenia elektryczne, zastosowanie

przedłużaczy, niskie napięcie lub spadki napięcia); zaopatrzenie w

wodę; odpływ; narażenie na działanie wody; lub powodzie, burze

oraz inne  zdarzenia losowe.

 Stawki dodatkowe  obowiązują ze względu na święta, nadgodziny,

koszty wysyłki itp.

 Części lub zespoły poddane niewłaściwemu  użyciu, nadużyciu,

zaniedbaniu oraz wypadkom  lub braku określonej konserwacji lub

procedur operacyjnych.

 Uszkodzenie lub problemy spowodowane przez instalację,

przenoszenie urządzenia, czyszczenie i / lub procedury

konserwacyjne i niezgodne z instrukcjami technicznymi podanymi w

niniejszym podręczniku.

 Roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała, przypadkowe lub wynikowe

straty gospodarcze (zysk lub dochód), niezależnie od przyczyny.

* Okresy gwarancyjne różnią się w zależności od modelu blendera.

7.1.1  Awaria spowodowana zalaniem 

Ważne jest, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do podstawy silnika. 

Podstawa silnika została zaprojektowana, tak aby zapobiegać 

przedostawaniu się płynów. 

Jednakże, w przypadku dużego  przelania lub braku odpowiednich 

procedur czyszczenia, istnieje możliwość przedostania się cieczy do 

obudowy silnika. Ważne jest aby szybko osuszyć   silnik z cieczy, wytrzeć cały 

blat oraz podstawę osłony dźwiękowej    (jeśli jest stosowana).  

Niezastosowanie się do tego może spowodować przedostanie się cieczy do 

silnika, co może skutkować awarią urządzenia. Taka  przyczyna awarii jest 

uważana za  zaniedbanie  i nie jest objęta gwarancją. 

7.1.2 Kraj zakupu 

Gwarancja jest ważna jedynie w kraju, w którym sprzęt został zakupiony do 

autoryzowanego dystrybutora. Korzystanie z urządzenia  poza krajem zakupu 

spowoduje utratę gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. 



Jeśli klient zdecyduje się skorzystać z lokalnego  Centrum Serwisowego  poza 

krajem zakupu, będzie musiał pokryć koszty części, robocizny, wysyłki, ceł, 

podatków etc.  konieczne do  naprawy i zwrotu sprzętu. 

7.1.3 Procedura serwisowa 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z użyciem blendera 

Blendtec, jeżeli wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów opisane w 

Rozdziale 7 nie przyniosą pożądanych rezultatów, należy natychmiast 

skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Blendtec (1-800-dla klientów z 

US)  lub autoryzowanym serwisem technicznym (dla klientów z poza 

terytorium US). 

Zgłaszając awarie  należy podać numer seryjny urządzenia oraz opis 

problemu. 

Nie należy podejmować prób naprawy sprzętu we własnym zakresie. 

Gwarancja wygasa  gdy naprawy dokonywane są przez osoby  inne niż 

profesjonalny serwis autoryzowany przez firmę Blendtec . 

Wiele problemów może zostać rozwiązanych telefonicznie. 

Jeśli problem nie może zostać rozwiązany przez telefon, urządzenie może 

wymagać wymiany. 

Jeśli urządzenie jest na gwarancji, firma Blendtec naprawi lub wymieni towar 

na nowy  bez żadnych kosztów.  

Uszkodzenia kosmetyczne oraz  uszkodzenia  wynikające z niewłaściwej 

obsługi nie podlegają gwarancji.  

Jeśli urządzenie nie jest na gwarancji i zaistniała potrzeba naprawy, należy 

skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy (1-800-dla klientów z US)  

lub autoryzowanym serwisem technicznym (dla klientów z poza terytorium 

US)  w celu uzyskania dalszych instrukcji.  

Klient musi pokryć koszty transportu, części podlegających wymianie oraz 

koszty robocizny.  

POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE  INNE  

GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM  ALE NIE TYLKO, 

JAKIEKOLWIEK  DOMNIEMANE GWARANCJE ZARÓWNO SPRZEDAŻY JAK I 

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 

Po upływie okresu gwarancyjnego, odpowiedzialność firmy Blendtec 

wynikająca z niniejszej gwarancji wygasa. 

Powyższa gwarancja stanowi wyłączną odpowiedzialność firmy Blendtec i 

wyłączne zadośćuczynienie wobec klienta lub użytkownika. 




