
 
NORDIC-smoothieblender 
 
Fokus på teknologi til blendning og presning af juice 

 
 
Bærbar, genopladelig blender 
Du bedes læse denne brugsanvisning før brug. 
 
 
 
 
 
Dansk:       https://iform.dk/smoothieblender 
Svensk:   https://iform.se/smoothiemixer  
Norsk: https://iform.nu/smoothieblender 
Finsk:      https://kuntoplus.fi/smoothiesekoitin 
 
 
 
 
TEKNOLOGISKE PARAMETRE 
Produktnavn: Bærbar, genopladelig blender 
Model: MACARON/Nordic  Volumen: 400 ml 
Batterispecifikation: 2 stk. 2.500 mAh    7,4 V 
Nominel strøm: 17 A         
Nominel spænding: 7,4 V 
Motorspecifikation: 7,4 V  
Nominel effekt: 126 W 
Motorens omdrejningshastighed: 16.500 omdr./min. ±15 % 
 
 
 

http://iform.dk/stavblender
http://iform.se/stavmixer
http://iform.nu/stavmikser
http://kuntoplus.fi/sauvasekoitin


 
 
SIKKERHEDSADVARSEL 
 
Det kan være forbundet med fare, hvis denne brugsanvisning ikke følges  
 

• Læs brugsanvisningen grundigt, inden apparatet bruges. Sørg for at gemme brugsanvisningen til fremtidig 
brug. 

 
• Følg de vigtige sikkerhedsadvarsler nedenfor. Hvis sikkerhedsadvarslerne ikke følges, kan det medføre 

skader på dig selv og andre. Følg altid oplysningerne i brugsanvisningen. 
 

• Tag ikke låget til beholderen af, mens apparatet kører. Rør ALDRIG ved de roterende dele eller knive. 
 

• Hvis apparatet blokeres af madvarer, mens det er i brug, skal du straks slukke for apparatet, og kontrollere, 
om årsagen til blokeringen er hårde elementer, såsom kerner eller sten. Fjern disse, og genstart derefter 
apparatet. Sluk altid for apparatet, før du kontrollerer det. 

 
• Børn må ikke betjene apparatet. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn. 

 
• Mængden af madvarer må ikke fylde mere end 2/3 af beholderen. Sørg for, at låget er helt lukket, inden 

blenderen startes.  
 

• Brug ikke blenderen til at male hårde, tørre ingredienser såsom nødder, kaffe, bønner osv. Det vil beska-
dige apparatet og mindske dets levetid. 

 
• Spis/drik maden/drikken umiddelbart efter blendning. Mad- og drikkevarer må ikke opbevares i mere end 

seks timer efter blendning for at forhindre, at de rådner. 
 
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
Det er nemmere at rengøre apparatet, dets dele og tilbehør umiddelbart efter brug. 
1. Træk stikket til apparatet ud af stikkontakten, før det rengøres. 
2. Motoren må ikke nedsænkes i vand. Apparatet aftørres med en fugtig klud. 
3. Afmontering af brugt tilbehør:  

- Tritan-beholderen kan vaskes i opvaskemaskine. 
- Lågene kan vaskes i varmt vand tilsat en smule opvaskemiddel. 

4. Efter rengøring skal delene lufttørres, hvorefter de opbevares på en passende måde indtil næste gang. 
 
* Vær forsigtig ved rengøring af delene. Knivene er meget skarpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INDHOLD 
1．NAVN PÅ DELENE 2. BETJENING 3. OPLADNING 4. FEJLFINDING 

          
 
1. NAVN PÅ DELENE 
 

LÅG 
 

 
TRITAN-BEHOLDER 

 
 
 
 

KNIV 
HOVEDDEL 

     KNAP 
 

OPLADNINGSPORT  UNDERDEL 
 

 
Beskrivelse af indikatorlys  

1. Blendning: Tryk på knappen i to sekunder. Blenderen starter automatisk, og det hvide lys tændes. Efter 45 
sekunder stopper maskinen automatisk. 

2. Knusning af is: Tryk på knappen to gange efter hinanden. Blenderen starter automatisk, og det hvide lys 
tændes. Efter 45 sekunder stopper maskinen automatisk. 

3. Når apparatet er tilsluttet et USB-opladningskabel, vil det røde lys være tændt. Når apparatet er fuldt op-
ladet og klar, vil det hvide lys være tændt. 

4. Når beholderen er taget af underdelen eller ikke er påsat korrekt, virker blenderen ikke, og det røde lys 
blinker fem gange (viser, at den ikke virker). 

5. Når apparatet oplades, virker det ikke, uanset hvor mange gange, du trykker på knappen. 
6. Blenderen stopper automatisk, og de røde og hvide lys blinker skiftevis, hvis du overbelaster blenderen, 

eller hvis kniven er blokeret af madvarer. 
7. Det røde lys blinker ti gange, når der ikke er strøm på batteriet. 
8. Når ingredienserne og væsken er under knivene, stopper apparatet efter fem sekunder af sikkerhedsmæs-

sige årsager, og det røde lys blinker tre gange. 
 
VIGTIGT! 
1. Der vil opstå en fejl, hvis beholderen er beskadiget. Stop straks apparatet, og skru beholderen af, hvis der 
opstår utætheder, løse skruer eller funktionsfejl. 
2. Oplad apparatet i 3-5 timer. 
3. Det bedste blandingsforhold er 100 g madvarer + 200 g væske (+/- 10 %). 
 
 



 
2. BETJENING 
1. Skær maden i mindre stykker, fjern skralden og sten (ca. 1,5-2,0 cm) 

  
2. Hæld vand eller mælk i beholderen. 

 
3. Hold blenderen i en vinkel på 45°, og tænd derefter for den. 

 
4. For bedre at blande maden rystes blenderen 5-8 gange under blendningen i ca. 30-40 sekunder. 

 
 
 
KNUSNING AF IS 
1. 40-45 g isterninger (med en længde/bredde/højde på ca. 1,5-2,5 cm) 

 
2. Kom isterningerne i beholderen. 

 
3. Hold blenderen i en vinkel på 45°, og start den derefter ved at trykke to gange efter hinanden på knappen. 

 
4. Vend bunden i vejret på blenderen, og ryst beholderen forsigtigt, så indholdet blandes bedre. 

 
 
 

 



* NEM MONTERING 
1. Kontrollér, at silikoneringene på både låget og underdelen sidder, som de skal. 
2. Sæt beholderen på underdelen, og drej den derefter helt om med uret for at låse (tryk på knappen, så det hvide 
lys tændes). 
* Billedet er kun vejledende, da de forskellige produktmodeller kan variere. 

   
 
 
3. OPLADNING 
Batterikapaciteten er 2 stk. 2.500 mAh-batterier. Brug USB-kablet ved opladning med en adapter (2 A eller under 
2 A), 
en powerbank, USB-porten på computeren eller bilens opladningsport.  
  
BILLEDE AF OPLADNING: 

 
1. Indsæt ’mikro-B-siden’ på USB’en (Android-linje, lille port) i opladningsporten. 
2. Indsæt ’USB-siden’ (den store side på Android-linjen) i adapteren, powerbanken, USB-porten på compute-

ren osv. 
BEMÆRK: 
Det røde lys viser, at apparatet oplader. Når opladningen er afsluttet, bliver lyset hvidt. 
Blenderen virker ikke under opladning.   

4. FEJLFINDING: 
Nr. Fejltype Fejlanalyse Løsning 
1 Det røde lys blinker fem 

gange, men apparatet 
virker ikke.  
 

Beholderen er ikke sat 
rigtigt på underdelen. 
 

Sæt den på igen. 
 

2 Apparatet virker ikke, og 
det røde lys blinker ti 
gange. 

Batteriet er lavt, eller 
der er ingen strøm. 
 

Oplad apparatet i 3-5 
timer. 
 

3 Apparatet stopper under 
brug. 

For lidt mad eller for 
meget. Begge dele vil få 
apparatet til at stoppe af 
sikkerhedsmæssige 
årsager. 

Tilsæt mere mad eller 
fjern noget af maden, og 
start apparatet igen. 

4 Det røde og det hvide lys 
blinker ti gange under 
brug. 

Motoren er låst. 
 

Hvis der ikke er blokering 
pga. madvarer, skal du 
starte apparatet igen. 
 

5 Der løber vand ud. 
 

Silikoneringen er ikke sat 
rigtigt på. 
 

Sæt silikoneringen på 
igen. 
 

6 Der opstår røg ved brug. Apparatet har været i 
brug i lang tid og er 
blevet for varmt og 
beskyttes derfor auto-
matisk. 

Afkøl apparatet i 30-60 
minutter, og start det 
derefter igen. 



 
 
ADVARSEL: 
1. Apparatet bør kun anvendes, når der er vand, mælk eller anden væske i beholderen, og væsken står over 
knivene. Hvis maden ikke blendes, tilsættes der mere væske. 
2. Underdelen til apparatet må ikke vaskes med vand. Underdelen må ikke nedsænkes i vand. Hvis der kommer 
vand ind i kontakten eller opladningsporten, vil apparatet blive beskadiget. 
 
MILJØ 
Apparater med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever i stedet apparatet til 
en genbrugsstation, eller kontakt kommunen. 
 
 


