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VM0201 SymbolS

Warning and Caution

NEVER touch moving parts. Keep hands and 
utensils out of the container.

Electric Shock Hazard

High temperature when blending hot liquids

Unplug while not in use, before cleaning, 
changing accessories or touching parts that 
move while the blender is in use

Operate with the lid and lid plug in place

Read and understand owner’s manual

DO NOT immerse

Parts will become hot with extended use. DO 
NOT touch the drive socket in the blender base 
or the drive spline in the blade base

DO NOT use your 20 ounce (0.6 L) cup to heat 
ingredients or to blend hot liquids

DO NOT use the cups (including the blade 
base or lids) in the microwave

I   O On/Off

pulse

HIGH-PERFORMANCE 
BLENDER

Specif icationS

E310
EXPLORIAN SERIES

Voltage: 220-240 V Height (with 48 oz. container 
on base): 18 inches

Frequency: 50-60 Hz Width: 8 inches

Watts: 1000-1200 W Depth: 11 inches

©2018 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 Vita-Mix Corporation.
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important inStructionS for Safe uSe

WARNING: to avoid the risk of serious injury when using your Vitamix® blender, basic safety precau-
tions should be followed, including the following. READ ALL INSTRUCTIONS, SAFEGUARDS 
AND WARNINGS BEFORE OPERATING BLENDER.

1. Read all instructions.
2. Do not use blender for other than 

intended use.
3. This appliance shall not be used by 

children. Keep the appliance and its 
cord out of reach of children.

4. WARNING: to avoid inadvertent 
activation, turn off and unplug 
before cleaning.

5. CAUTION: in order to avoid a 
hazard due to inadvertent resetting 
of the thermal cut-out, power to 
this blender must not be supplied 
through an external switching 
device, such as a timer, or connected 
to a circuit that is regularly switched 
on and off by the utility.

6. To protect against risk of electrical 
shock, do not put the blender base 
in water or other liquid.

7. Unplug from outlet when not in 
use, before putting on or taking off 
parts and before cleaning.

8. Always check that the blender is 
OFF before plugging cord into wall 
socket. To disconnect, turn OFF 
the blender, then remove plug from 
wall socket.

9. Avoid contacting moving parts. 
10. Do not operate any blender with 

a damaged cord or plug or after 
the blender malfunctions, or 
is dropped or damaged in any 
manner. Call Vitamix Customer 
Service at (+44) 0800 587 0019 
or email service@vitamix.co.uk 
at once for examination, repair, 

replacement or adjustment.  
If purchased outside the U.S.A. or 
Canada, contact your local Vitamix 
dealer.

11. GFCI circuit breakers might be 
installed in your kitchen. Look for 
them in sockets near sinks. If the 
blender won’t operate, unplug the 
blender. Reset the wall socket or 
circuit breaker. If the circuit breaker 
continues to trip, unplug the 
blender from the socket. Allow the 
blender to sit for 24 hours before 
attempting to use it again. Contact 
Vitamix Customer Service if the 
problem persists.

12. Alteration or modification of any 
part of the blender, including the 
use of any part or parts that are not 
genuine authorised Vitamix parts, 
may cause fire, electric shock or 
injury and will void your warranty.

13. The use of attachments not 
expressly authorised or sold by 
Vitamix for use with this blender, 
including canning jars, may cause 
fire, electric shock or injury. Use in 
this way will void your warranty.

14. Do not use outdoors.
15. Do not let cord hang over edge of 

table or counter.
16. Do not place on or near a hot gas 

or electric burner, in or on a heated 
oven.

17. 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 
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scraper or spatula may be used, 
but only when the blender is not 
running.

18. The tamper provided must be used 
only when the main part of the lid 
is in place.

19. Blades are sharp. Clean around the 
blade assembly in the container 
with extreme care to avoid injury.

20. To reduce the risk of injury, never 
place a blade assembly on the 
motor base unless assembled to 
the Vitamix container.

21. Care should be taken when handling 
the sharp cutting blades, emptying 
the container and during cleaning.

22. Do not leave foreign objects, such as 
spoons, forks, knives or the lid plug, 
in the container as this will damage 
the blades and other components 
when starting the blender and may 
cause injury.

23. Never attempt to operate with 
damaged blades.

24. Never attempt to operate with the 
centring pad removed.

25. Always operate blender with lid 
and lid plug firmly in place. DO NOT 
remove 2-part lid while blades are 
rotating. Only remove the lid plug 
to add ingredients and to use the 
tamper.

26. When blending hot liquids or 
ingredients in the 64 oz. container, 
use caution; spray or escaping 
steam may cause burns. Do not fill 
container to the maximum capacity. 
Always begin processing on the 
lowest speed setting, variable 
speed 1. Keep hands and other 
exposed skin away from lid opening 
to prevent possible burns.

27. DO NOT use your 20 ounce cup 

to heat ingredients or to blend hot 
liquids. Heated ingredients and 
liquids may create internal pressure 
which could cause the cup to burst 
and cause injury.

28. DO NOT continuously use your 
machine for more than 75 seconds 
with the 20 ounce cup.

29. If a cup becomes warm to the touch 
or steams or vents, immediately 
stop blending ingredients and turn 
off or unplug blender. Allow the cup 
and ingredients to cool to room 
temperature before removing the 
blade base.

30. 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 overheating.

31. Make sure that the container or cup 
and personal cup adapter are flush 
with the centring pad to make sure 
that the drive spline is engaged with 
the drive socket before operating.

32. Make sure to use the seal on the 
blade base and tighten the cup 
adequately to the blade base 
before blending.

33. Never place the personal cup 
adapter onto the blade base 
without the cup attached.

 WARNING

To avoid injury.
Read and understand 
instruction manual 
before using this 
machine.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SAFE USE 
This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and is not intended to be used for commercial purposes.
Do not leave your Vitamix blender unattended when operating.
Any repair, servicing or replacement of parts must be performed by Vitamix or a Vitamix authorised service representative.
NOTICE:  THE FAILURE TO FOLLOW ANY OF THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR 
SAFE USE IS A MISUSE OF YOUR VITAMIX BLENDER THAT CAN VOID YOUR WARRANTY AND CREATE THE RISK OF 
SERIOUS INJURY. 

 WARNINGElectrical Shock Hazard.
Use earthed outlet only.
DO NOT remove ground/earth connection. 
DO NOT use an adapter. 
DO NOT use an extension cord.

Always unplug before cleaning the motor base or when not in use.

Do not put the motor base in water or other liquid.
Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

partS and featureS

Legacy Vitamix Containers - Legacy (C Series and G 
Series) containers will work with your Explorian blender 
base.  A 20 ounce cup can be used when paired with 
the Vitamix Personal Cup Adapter. Vitamix Self-Detect 
containers will not work with the Explorian Blender. Visit 
vitamix.com for details.

Lid, Lid Plug and Tamper
• Always use the lid and the lid plug when operating 

the blender.
• Never operate the blender without checking to make 

sure that the lid is securely locked in place.
• The lid plug is marked so it can be used as a 

measuring cup.
• Insert the lid plug through the lid plug opening. Lock 

the plug in place by turning clockwise. To remove, turn 
counter-clockwise and lift out.

• Remove the lid plug to use the tamper or to add 
ingredients.

Blade Scraper - See Appendix 1 - Accessories

Tamper Holder - See Appendix 1 - Accessories

Motor - the motor is designed to protect itself from 
overheating. If the blender will not start immediately 
check to make sure you have plugged the unit in and the 
On/Off switch is On. If the motor has overheated, allow 
the motor to cool for 20-45 minutes.
Tips to prevent ‘overloading’ your blender:
• Process only Vitamix recipes when learning to use the 

blender.
• Do not process recipes at lower or higher speeds than 

recommended.
• Do not process recipes for longer than recommended.
• Use your tamper to process thicker mixtures and keep 

ingredients moving around and through the blades.

48 oz. 
Container

2-Part Lid

Blender 
Base

Centring Pad

Blades
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 CAUTION

Rotating Blades Can Cause Damage.
Lids and tampers are not interchangeable between different container styles, types and sizes. Use 
the tamper that was supplied with your blender.

important! Know your Vitamix container, lid and tamper

Note: Vitamix Self-Detect containers will not work with the 
Explorian Blender.

Lids and tampers are not interchangeable between 
different container styles, types and sizes. Use the 
tamper and lid that was supplied with your blender.

How to Determine the Tamper to be Used with  
Your Container
Before using a tamper during the blending, verify that 
you have the correct tamper. Only use the tamper 
with the lid securely locked in place and the lid plug 
removed. If a tamper came with your blender at 
purchase, it is the correct tamper to use. If a tamper 
did not come with your blender or you want to 
determine if a tamper that you already have can be 
used with your new container, please use these steps 
and illustrations to determine what tamper to use. 

1. Place the lid on an empty container.

2. Remove the lid plug and insert the tamper 

The 64 oz. / 2 L Short (or Low Profile) Container uses a tamper 
which is approximately 11 inches long.

The 64 oz. / 2 L Tall Container uses a tamper which is approximately  
12-½ in. long.

other Vitamix containerS and tamperS

through the lid plug opening. The tamper should fit easily into the opening. It should not come 
into contact with the blades no matter where you move the tamper inside the container.

3. Visually inspect: IF THE TAMPER TOUCHES THE BLADES AT ANY ANGLE, DO NOT USE THE 
TAMPER WITH YOUR CONTAINER.

4. If you do not have the correct tamper for your container, contact Vitamix Household Customer 
Service on (+44) 0800 587 0019.

A non-step tamper MUST 
NOT be used with any 
Vitamix container.

Tamper Splash Disk

Tamper

Blade 
Assembly

Lid

48 oz. / 1,4 L

The 48 oz. (1.4 L) and 32 oz. (0.9 L) Containers use a tamper which is 
approximately 9-¾  in. long.
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blending

1. Load your container according to your recipe (liquids first, then dry goods, leafy greens, fruit and veggies and 
finally ice and frozen ingredients.

IMPORTANT! Always use the lid and the lid plug on the Large Container when the machine is in operation. Never 
operate the blender without checking to make sure that the lid and lid plug are securely locked in place.
2. Push the lid down into place until the two tabs snap onto the lip of the container. Insert the lid plug. Turn the lid plug 

clockwise to lock.
3. Put the container onto the base.
4. Look at the variable speed dial. Make sure it is pointing to Variable speed 1. Press On/Off to start the machine. The 

blades will begin to turn.
5. Rotate the Variable Speed Dial between 1 and 10 during the blending cycle to increase or decrease the speed of the 

blades.
6. At the end of the blend, rotate the Variable Speed Dial counter-clockwise to Variable Speed 1. Press On/Off.

Note: the 20 ounce cup mentioned here are optional accessories of the Explorian Blenders when used with 
a Vitamix Personal Cup Adapter. Please visit vitamix.co.uk for more information. Refer to the Personal Cup 
Adapter Owner’s Manual for usage details.

 WARNING

To avoid possible burns, never start on speeds above 1 when processing hot liquids 
in a large container.
Escaping steam, splashes or contents may burn. Always start on Variable 1, then 
slowly increase to 10.
DO NOT use your 20 ounce cup to heat ingredients or to blend hot liquids. Heated 
ingredients and liquids may create internal pressure which could cause the cup to 
burst and cause injury.
DO NOT use your machine continuously for more than 2 minutes with the 20 ounce 
cup and Personal Cup Adapter.
If a cup becomes warm to the touch or steams or vents, immediately stop blending 
ingredients and turn off or unplug blender. Allow the cup and ingredients to cool to 
room temperature before removing the blade base.
Parts will become hot with extended use.
DO NOT touch the drive socket in the blender base or the drive spline in the Personal 
Cup Adapter.
To avoid damage or personal injury, DO NOT use the cups (including the blade base or 
lids) in the microwave.

control panel

On/Off 
Switch

On /Off (I/O) Switch – the On/Off switch controls power to 
the machine. 

Variable Speed Dial – the Variable Speed Dial gives you 
manual control from Variable 1 (slowest) to 10 (highest).

Pulse ()  – the blades will rotate at the speed displayed on 
the control panel when pressed.

Variable Speed 
Dial

Pulse
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care and cleaning

7. 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 blender base and use a rubber spatula 
to press the air bubble away from the blades. Add liquid if necessary. Replace the lid and lid plug. Return the 
container to the blender base and continue blending.

8. After blending, wait until the blades completely stop before removing the lid or container from the blender base.
Tips to prevent ‘overloading’ your blender:
• Process only Vitamix recipes when learning to use the blender.
• Do not process recipes at lower or higher speeds than recommended.
• Do not process recipes for longer than recommended.
• Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.
How to use the Tamper:
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.
• 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, the blender may have trapped an air bubble. Carefully remove the lid plug, while 

making sure the lid stays firmly in place. Release the air bubble 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 towards 
the sides or corners of the container. DO NOT try to force the tamper deeper into the container.

Follow these instructions if you prefer not to wash your container in the dishwasher.
To clean the 48 oz. Container:

1. Fill the container half full with warm water and add a couple of drops of dishwashing liquid.
2. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
3. Press Start / Stop. Slowly increase variable speed to 10.

4. Run the machine for 30 to 60 seconds.

5. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start/Stop.

6. Rinse and drain all pieces.

To Sanitise the 4 8 oz. Container using Bleach:
1. Follow the 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 the locked position.
4. Rotate the dial clockwise to Variable Speed 1.
5. Press Start / Stop. Slowly increase variable speed to 10.
6. Run the machine for 30 to 60 seconds.
7. Rotate the Variable Speed dial back to Variable 1. Press Start/Stop.
8. Allow mixture to stand in the container for an additional 1 ½ minutes.
9. Pour bleach mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitising.

BEFORE FIRST USE:
1. Wipe the base with a warm damp cloth and wipe clean with a dry, soft cloth. Wash the container, lid, lid plug and tamper with 

warm, soapy water. Rinse all parts. Wipe dry with a dry, soft cloth.
2. Choose a space on the counter that is level, dry and clean. Plug the blender into a grounded/earthed 3-prong outlet..

Note: your Vitamix container is designed to be completely cleanable without removing the retainer nut and blade 
assembly. DO NOT attempt to remove the retainer nut or blade assembly from the container. Our Normal Cleaning 
and Sanitising procedures or a dishwasher cleaning cycle will achieve a complete and thorough cleaning of your 
container and its components. If your container is damaged, please do not use. Contact Vitamix Customer Service 
IMMEDIATELY for assistance.
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WARNING

Electrical Shock Hazard.
Always unplug before cleaning the blender base or when not in use.

Do not put the blender base in water or other liquid.

Failure to follow instructions can cause death or electrical shock.

Lids, Lid Plug, Centring Pad, Tamper, Tamper Holder and Blade Scraper
All parts listed above are dishwasher safe. If preferred, wash the parts in warm soapy water. Rinse clean under 
running water, then dry.

WARNING

To avoid injury and damage.
To avoid inadvertent activation, turn off and unplug the blender before cleaning.

To Sanitise the 48 oz. Container using Vinegar:
1. Follow the cleaning instructions above.
2. Prepare the vinegar solution: for the 48 oz container, dilute 16oz. (473 ml) of vinegar in 16oz (473ml) water.
3. Snap or push the complete 2-part lid into the locked position.
4. Begin with Variable Speed 1 on the display. Press Start/Stop.
5. Slowly increase variable speed to 10.
6. Run the machine on variable speed 10 for 2 full minutes.
7. Rotate the Variable Speed dial back to Variable Speed 1. Press Start/Stop.
8. Allow mixture to stand in the container for an additional 3 full minutes. Total contact time of the vinegar 

solution in the container should equal 5 minutes.
9. Pour vinegar solution out of container over inside surface of 2-part lid. Repeat sanitisation procedure a 

second time (steps 2-9).
10. Allow container and lid to air dry. Do not rinse after sanitising. If necessary, rinse immediately before next 

use.
11. Pour vinegar mixture out. Allow container to air dry. Do not rinse after sanitizing.

Blender Base
1. Turn off and unplug the blender.

2. Wash the outside surface with a damp, soft cloth or sponge that has been rinsed in a mild solution of liquid 
dish soap and warm water. Do not place the blender base in water. The centring pad can be removed for 
more thorough cleaning. The centring pad is dishwasher safe.

3. Immediately dry all surfaces and polish with a soft cloth.
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5-Year Full Machine Warranty
1.  PRODUCT REGISTRATION.

You can register online at vitamix.co.uk/warranty; or by calling our Customer Service Department at (+44) 0800 
587 0019. Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. However, registering your 
purchase will allow Vitamix to better serve you with any of your customer service needs.

2. WHO CAN SEEK WARRANTY COVERAGE. 
This Warranty is extended by Vitamix to the owner of this Blender for personal household use only. This Warranty does 
not apply to products used for commercial, rental or re-sale purposes. Should ownership of the blender change during 
the 5-year period, please update the Blender’s owner information at vitamix.co.uk.

3. WHAT IS COVERED.
Vitamix warrants to the owner that if this Blender (a “Blender” consists of a motor blender base, any container(s), 
lids and tamper(s) purchased together) fails within 5 years from the date of purchase due to a defect in material or 
workmanship or as a result of normal wear and tear from ordinary household use, Vitamix will, within 30 days of receipt 
of the returned blender, repair the failed Blender or component part of the Blender free of charge. 
If, in Vitamix’s sole discretion, the failed Blender or component part of the Blender cannot be repaired, Vitamix will 
elect to either (A) replace the Blender free of charge or (B) refund the full purchase price to the owner, unless Vitamix 
receives prior written notice of the owner’s preference.

4. WHAT IS NOT COVERED.
This Warranty does not apply to Blenders used commercially or in non-household applications. This Warranty does not 
cover cosmetic changes that do not affect performance, such as discolouration or the effects of the use of abrasives 
or cleaners or food build up. This Warranty is only valid if the Blender is used and maintained in accordance with the 
instructions, warnings and safeguards contained in the owner’s manual.
Containers: grinding certain herbs and spices in the container/cup will result in cosmetic marring of the container/
cup and may cause the blades to wear prematurely. Traces of sand, coarse gritty and abrasive herbs will also cause 
the blades to wear prematurely. Herbs may contain volatile oils, cause the container/cup to retain the oils and cause 
permanent discolouration. Your container/cup and blades are not covered under the Vitamix warranty under these 
circumstances.
Vitamix will not be responsible for the cost of any unauthorised warranty repairs.
REPAIR, REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF PURCHASER 
AND THE SOLE LIABILITY OF VITAMIX UNDER THIS WARRANTY. NO EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX 
IS AUTHORISED TO MAKE ANY ADDITIONAL WARRANTY OR ANY MODIFICATION TO THIS WARRANTY WHICH 
MAY BE BINDING UPON VITAMIX. ACCORDINGLY, PURCHASER SHOULD NOT RELY UPON ANY ADDITIONAL 
STATEMENTS MADE BY ANY EMPLOYEE OR REPRESENTATIVE OF VITAMIX. IN NO EVENT, WHETHER BASED 
ON CONTRACT, INDEMNITY, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, 
SHALL VITAMIX BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT OR REVENUE. 
Some states do not allow limits on warranties. In such states, the above limitations may not apply to you. Outside the 
USA and Canada, other warranties may apply.

5. WHAT VOIDS THIS WARRANTY.
Abuse, misuse, negligent use, alteration of the Blender, exposure to abnormal or extreme conditions, or failure to follow 
the operating instructions in this manual will void this Warranty.
The Warranty is also void if repairs to the Blender or any component part of the Blender are performed by someone 
other than either Vitamix or an authorised Vitamix Service Provider or if any component part of a Blender subject to 
this Warranty is used in combination with a motor base or container that is not expressly authorised by Vitamix.

6. HOW TO OBTAIN RETURN AUTHORISATION UNDER THIS WARRANTY.
In the event that you need service or repair, please call Vitamix Customer Service at (+44) 0800 587 0019. You will be 
asked to provide a date of purchase and proof of purchase for any blender that has not been registered with Vitamix. 
For blenders subject to this Warranty you will be provided with a return authorisation number, up-to-date shipping 
instructions and a pre-paid return pick up label. Vitamix will pay standard shipping costs on the return of a Blender for 
warranty service and repair and for return shipment of the blender to you after the warranty repair or replacement. 
Purchaser is responsible for the costs of special shipping requests.
Within the USA and Canada, this Warranty is honoured directly through the Vita-Mix Corporation.
 UNITED KINGDOM & IRELAND  Vita-Mix Europe LTD  
 Regus Woburn Place  16 Upper Woburn Place 
  Office number 318  London WC1H OAF  
 Tel: (+44) 0800 587 0019 
  www.vitamix.co.uk  
You will be deemed to have accepted the returned product “as is” upon delivery unless you notify Vitamix of any 
problem, including shipment damage, within 48 hours of delivery.

warranty and SerVice
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international contactS

EUROPE

BELGIUM

Dalcq SA

Rue de Hainaut 86

6180 Courcelles

Belgium

Tel: +32 71 12 14 81

www.theblender.be

BOSNIA & 
HERZEGOVINA

Enzita d.o.o.

Pave Radana br. 15

Banja Luka, 78000

Bosnia and Herzegovina

Tel: +387 (0) 66 117 188

www.Enzita.ba

info@enzita.ba

CROATIA

Enzita d.o.o.

Avenija Dubrovnik 15

Zagrebački velesajam

(Kineski paviljon)

Zagreb, 10020

Croatia

Tel: +385 (0) 99 81 
59 050

www.Enzita.hr

info@enzita.hr

CZECH REPUBLIC

Traminal s.r.o.

Kaprova 42/14

11000 Praha 1

Czech Republic

Tel: +420.773.777.000

www.atranet.cz

DENMARK

LifeForce ApS

Bakkelyvej 2

8680 Ry

Denmark

Tel: (+45) 42 78 32 76

www.lifeforce.dk

info@lifeforce.dk

FRANCE

Wismer S.A.

Zone Inova 3000 – 
allée n°5

88150 Thaon les Vosges

France

Tel: +33.(0)3.29.82.27.71

www.wismer.fr

FINLAND

Lindenbaum Agenturer 
AB

Fredrika Runebergin 
katu 26

06100 Porvoo

Finland

Tel: (+358) 400 549 969

www.vitamixsuomi.fi

info@vitamixsuomi.fi

ITALY

KÜNZI S.p.A.

Via L. Ariosto, 19

I - 20091 Bresso (MI)

Italy

Tel: (+39) 02.61.45.16.1

Fax: (+39) 02.66.500.553

www.kunzi.it

info@kunzi.it

EASTERN EUROPE

Hollaender Elektro

GmbH & Co.KG

Flinschstrasse 35,

60388 Frankfurt

Germany

Tel: +49 69 4990131

gmbh@hollaender-
elektro.de

ICELAND

Kaelitaekni Ltd.

Rauðagerði 25

108 Reykjavík

Iceland

Tel: (+354) 440 1800

www.cooltech.is

LITHUANIA

Zaliavalgis.lt

Dovanu stotele UAB

Pamenkalnio g. 1

01116 Vilnius,

Lithuania

Tel: (+370) 52611011

www.zaliavalgis.lt

info@zaliavalgis.lt

LUXEMBOURG

Dalcq SA

Rue de Hainaut 86

6180 Courcelles

Belgium

Tel: +32 71 12 14 81

www.theblender.be

MACEDONIA

Nutri Vita

Kosturski Heroi 15

Skopje

Macedonia

Tel: +389 (0) 2.3230.777

www.NutriVita.mk

info@nutrivita.mk

MONTENEGRO

Enzita d.o.o.

Podgorica, 81000

Montenegro

Tel: +381 (0) 65 21 550 65

www.Enzita.me

info@enzita.me

NETHERLANDS

MultiBrands Marketing

& Sales BV

Heereweg 337-A

2161 BL, Lisse

The Netherlands

Tel: +31 (0) 252 241240

Fax: +31 (0) 252 241244

www.blender-shop.nl

info@multibrands.nl

NORWAY

Lindenbaum Agenturer 
AB

Kobbevegen 36 B

5310 Hauglandshella

Askoy / Bergen

Norway

Tel: (+47) 91.92.04.02

www.theblender.no

info@theblender.se

POLAND

Borka Marcin 
Bartoszewicz

ul. Tolstoja 12c/1

58-100 Świdnica

Poland

Tel: (+48) 74 660 61 76

www.bestblender.pl

info@bestblender.pl

ROMANIA

Quark S.R.L.

Birouri, Str. Mizil 2B

032345 Bucuresti

Romania

Tel: (+40) 21 345 1725

www.BeOrganic.ro

office@quark.com.ro

SERBIA

Enzita d.o.o.

Leposave Vujošević 11/14

Beograd, 11000

Serbia

Tel: +381 (0) 65 21 550 65

www.Enzita.rs

info@enzita.rs

SPAIN

CONASI

C/Carlos V n°4 Bajos

23680 Alcalà la Real 
(Jaén)

Spain

Tel: (+34) 638 892 316

www.conasi.eu

info@conasi.eu

PORTUGAL

CONASI

C/Carlos V n°4 Bajos

23680 Alcalà la Real 
(Jaén)

Spain

Tel: (+34) 638 892 316

www.conasi.eu

info@conasi.eu

SLOVENIA

Enzita d.o.o.

Jurckova Cesta 223

Ljubljana, 1000

Slovenia

Tel: +385 (0) 
99.81.59.050

www.Enzita.siinfo@
enzita.si

SLOVAKIA

Vitarian spol s.r.o.

Lazaretská 29

811 09 Bratislava

Slovakia

Tel: +421.2.52932868-9

vitarian@vitarian.sk

SWEDEN

Lindenbaum Agenturer 
AB
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Vita-Mix Europe LTD
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Tel: +44 (0)7748 491664
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Israel

Tel: (+972) 9.9576422

www.newhorizon.co.il
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KUWAIT,OMAN, QATAR,

AND SAUDI ARABIA

4Homes FZCO

PO Box 61379, Dubai 
UAE.

Tel: +971 4 3807611

Fax: +971 4 387612

4homes@4homes.ae

www.tavolashop.com

UNITED ARAB

EMIRATES

4Homes FZCO
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UAE.
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www.tavolashop.com
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NEW ZEALAND

Vitamix ANZ Pty Limited

167 King St

Newcastle NSW2300
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Tel: 1-800-766437 (AUS)

Tel: 050-853-0697 (NZ)

www.vitamix.com.au

www.vitamix.co.nz
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VM0201 Symboler

Advarsel og forsiktighetsregel

Berør ALDRI bevegelige deler. Hold hendene 
og redskaper ute av beholderen.

Fare for elektrisk støt

Høy temperatur ved blanding av varme væsker.

Trekk ut kontakten når blenderen ikke er i bruk, 
før den skal vaskes, før du skifter tilbehør eller 
berører bevegelige deler mens den er i bruk.

Bruk med lokk og lokklås på plass.

Les og forstå brukerhåndboken.

IKKE legg enheten i vann.

Deler blir varme ved langvarig bruk. IKKE ta på 
drivholderen i motorbasen på blenderen eller 
drivsplinten på knivbasen.

IKKE bruk koppen på 0,6 liter til å varme 
ingredienser eller til å blande varme væsker. 

IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen 
eller lokkene) i mikrobølgeovnen.

I   O På/av

Puls

HøyytELsEsBLENDER

SpeSif iKaSjoner

E310
EXPLORIAN-SERIEN

Spenning: 220-240 V Høyde (med 2 liters- beholder 
på base): 18 tommer 

Frekvens: 50 – 60 Hz Bredde: 8 tommer

Watts: 1000-1200 W Dybde: 11 tommer
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ViKtige inStruKSjoner for S iKKer bruK

ADVARSEL For å unngå fare for alvorlige skader ved bruk av Vitamix®-blenderen, skal grunnleggende 
forholdsregler for sikkerhet følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, FORHODL-
SREGLER OG ADVARSLER FØR DU BRUKER BLENDEREN.

1. Les alle instruksjonene.
2. Ikke bruk blenderen til annet enn 

tiltenkte formål.
3. Dette apparatet skal ikke brukes av 

barn. Hold apparatet og ledningen 
utilgjengelig for barn.

4. ADVARSEL: For å unngå utilsiktet 
aktivering, slå av og trekk ut 
kontakten før rengjøring.

5. FORSIKTIG: For å unngå fare pga. 
utilsiktet start av den termiske 
sikringsautomaten, skal strøm til 
blenderen ikke forsynes gjennom 
en ekstern koblingsenhet, for 
eksempel en timer, eller være 
koblet til en krets som regelmessig 
slås av og på av strømselskapet.

6. For å beskytte mot fare for elektrisk 
støt, skal du ikke plassere basen på 
blenderen i vann eller annen væske.

7. Trekk ut kontakten fra uttaket når 
den ikke er i bruk, før du kobler til 
eller fjerner deler, og før rengjøring.

8. Kontroller alltid at blenderen er AV 
før du setter støpselet i kontakten. 
Når du vil koble fra, slår du AV 
blenderen og trekker deretter 
støpselet ut fra kontakten.

9. Unngå kontakt med bevegelige 
deler. 

10. Ikke bruk blenderen hvis ledningen 
eller støpselet er skadet, eller 
etter at det har vært en feil på 
blenderen, eller hvis den har falt 
ned eller er skadet på noen måte. 
Ring til Vitamix' kundeservice 
på 1800 848 2649 eller +1 440 
235 4840, eller send en e-post til 
service@vitamix.com umiddelbart 

for undersøkelse, reparasjon, 
utskiftning eller justering. 
Hvis enheten er kjøpt utenfor USA 
eller Canada, tar du kontakt med 
den lokale Vitamix-forhandleren.

11. GFI-vernebryterne kan være 
montert på kjøkkenet ditt. Se 
etter dem i uttak i nærheten av 
utslagsvaskene. Hvis blenderen 
ikke fungerer, trekker du ut 
støpselet. Tilbakestill kontakten 
på veggen eller kretsbryteren. 
Hvis kretsbryteren stadig utløses, 
kobler du blenderen fra uttaket. 
La blenderen stå i 24 timer før du 
prøver å bruke den igjen. Ta kontakt 
med Vitamix' kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

12. Endringer eller modifiseringer av 
enhver del av blenderen, inkludert 
bruk av en del eller deler som ikke 
er originale Vitamix-deler, kan føre 
til brann, elektrisk støt eller skade, 
og vil gjøre garantien ugyldig.

13. Bruk av tilbehør som ikke er tydelig 
godkjent, eller som selges av Vitamix 
til bruk med denne blenderen, 
inkludert konserveringsglass, kan 
føre til brann, elektrisk støt eller 
skader. Bruk på denne måten gjør 
at garantien din blir ugyldig.

14. Skal ikke bruke utendørs. 
15. Ikke la ledningen henge over kanten 

på et bord eller en benkeplate.
16. Ikke sett på eller i nærheten av en 

varm gass- eller elektrisk kokeplate, 
i eller på en varm ovn.

17. Ikke plasser hendene eller utstyr i 
beholderen under bruk. Dette er 
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for å redusere faren for alvorlige 
skader på personer, eller skade på 
blenderen. Du kan bruke en skrape 
eller slikkepott av gummi, men 
bare når blenderen ikke er i gang. 

18. Stapperen som følger med skal kun 
brukes når hoveddelen på lokket er 
på plass. 

19. Knivene er skarpe. Rengjør svært 
forsiktig rundt bladenheten i 
beholderen for å unngå skader. 

20. For å redusere faren for skader, må 
du aldri plassere bladenheten på 
motorbasen så lenge den ikke er 
montert på Vitamix-beholderen.

21. Vær forsiktig når du håndterer 
skarpe kniver, tømmer beholderen 
og rengjør utstyret.

22. Ikke la fremmedlegemer som 
skjeer, gafler, kniver eller lokklåsen 
ligge i beholderen, da dette vil 
skade knivene og andre deler når 
blenderen starter. Det kan også 
føre til personskader.

23. Ikke forsøk å bruke enheten med 
skadede kniver. 

24. Ikke forsøk å bruke enheten når 
sentreringsputen er fjernet.

25. Bruk alltid blenderen med lokket 
og lokklåsen på plass. IKKE ta 
av lokket i 2 deler mens knivene 
roterer. Lokklåsen skal bare fjernes 
hvis du skal tilsette ingredienser 
eller bruker stapperen.

26. Når du blander varme væsker og 
ingredienser i 2- litersbeholderen, 
må du være forsiktig. Sprut eller 
damp kan føre til brannskader. Ikke 
fyll beholderen til maks. kapasitet. 
Start alltid behandlingen på den 
laveste hastighetsinnstillingen, 
variabel hastighet 1. Hold hendene 
og andre kroppsdeler med bar hud 
unna lokkets åpning for å forhindre 
fare for brannskader. 

27. IKKE bruk koppen på 0,6 liter til å 
varme ingredienser eller til å blande 
varme væsker. Oppvarmede 
ingredienser og væsker kan føre 
til et innvendig trykk, som igjen 
kan føre til at koppen sprekker og 
forårsaker skader.

28. IKKE bruk maskinen kontinuerlig i 
mer enn 75 sekunder for koppen 
på 0,6-liter.

29. Hvis koppen blir varm å ta på, eller 
damp kommer ut av den, skal du 
umiddelbart stanse og slå av eller 
koble fra blenderen. La koppen 
og ingrediensene kjøle seg ned 
til romtemperatur før du tar ut 
knivbasen.

30. Når du lager nøttesmør eller 
oljebaserte matvarer, må du ikke 
behandle dem i mer enn ett minutt 
etter at blandingen begynner å 
rotere i beholderen. Behandling 
i lengre perioder kan føre til 
overoppheting.

31. Påse at beholderen eller koppen 
og den personlige koppadapteren 
står i linje med hverandre på 
sentreringsputen for å sikre at 
drivsplinten er aktivert med 
drivholderen før bruk.

32. Påse at du bruker tetningen på 
knivbasen, og trekk til koppen 
tilstrekkelig på knivbasen før du 
starter enheten.

33. Sett aldri den personlige 
koppadapteren på knivholderen 
uten at koppen er festet.

 ADVARSEL

For å unngå skade.
Les og forstå bruksanvisningen 
før du bruker denne maskinen.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



104

VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK 
Dette produktet er KUN beregnet på bruk i HUSHOLDNINGER, og er ikke ment å brukes til kommersielle formål. 
Ikke la Vitamix-blenderen stå uten tilsyn når den er i gang. 
Alle reparasjoner, all service og alle utskiftninger av deler skal utføres av Vitamix eller en servicerepresentant som er 
autorisert av Vitamix. 
MERKNAD:  UNNLATELSE AV Å FØLGE NOEN AV DE VIKTIGE FORHOLDSREGLENE OG VIKTIGE INSTRUKSJONENE 
FOR TRYGG BRUK ER MISBRUK AV VITAMIX-BLENDEREN, OG KAN FØRE TIL AT GARANTIEN BLIR UGYLDIG OG 
FORÅRSAKE ALVORLIGE SKADER. 

 ADVARSEL
Fare for elektrisk støt.
Bruk kun jordet stikkkontakt.
IKKE fjern jording. 
IKKE bruk en adapter. 
IKKE bruk skjøteledning.
Trekk alltid ut kontakten før du rengjør motorbasen eller når blenderen ikke er 
i bruk.
Ikke plasser motorbasen i vann eller annen væske.
Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt. 

deler og funKSjoner

Eldre Vitamix-beholdere – Eldre (C-serien og G-serien) 
beholdere virker sammen med din Explorian blenderbase.  
En kopp på 0,6 liter kan brukes i kombinasjon med 
Vitamix personlig koppadapter. Vitamix Self-Detect-
beholdere virker ikke sammen med Explorian-blenderen. 
Gå til vitamix.com for mer informasjon.

Lokk, lokklås og stapper
• Bruk alltid lokket og lokklåsen når du bruker 

blenderen.
• Du må ikke bruke blenderen uten å sjekke at lokket 

sitter godt på.
• Lokklåsen er merket slik at den kan brukes som 

målebeger også.
• Sett inn lokklåsen gjennom åpningen i lokket. Lås 

den fast ved å vri til med klokken. Fjern ved å vri mot 
klokken og løft ut.

• Fjern lokklåsen for å bruke stapperen eller for å 
tilsette ingredienser.

Knivskraper - Se Vedlegg 1 – Tilbehør

Stapperholder - Se Vedlegg 1 – Tilbehør

Motor – Motoren er utformet for å beskytte seg 
selv mot overoppheting. Hvis blenderen ikke starter 
umiddelbart, må du kontrollere at du har koblet til 
enheten, og at av-/på-bryteren er på. Hvis motoren er 
overopphetet, må du la motoren kjøle seg ned i 20–45 
minutter.
Tips for å hindre «overbelastning» av blenderen:
• Behandle bare Vitamix-oppskrifter når du lærer å 

bruke blenderen. 
• Ikke kjør ved høyere hastigheter enn det som 

anbefales. 
• Ikke kjør oppskriftene lenger enn det som 

anbefales. 
• Bruk stapperen til å behandle tykkere blandinger 

og bevege ingrediensene rundt og gjennom 
knivene.

1,4- 
litersbeholder

Lokk i to deler

Blenderbase

Sentreringspute 

Kniver
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 FORSIKTIG

Roterende kniver kan føre til skade.
Lokk og stappere kan ikke brukes på andre beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen som ble 
levert sammen med blenderen.

ViKtig! Kjenn din Vitamix-beholder, loKKet og Stapperen

Merk: Vitamin Self-Detect-beholdere virker ikke sammen med 
Explorian-blenderen.

Lokk og stappere kan ikke brukes på andre 
beholderstiler, -typer og -størrelser. Bruk stapperen 
som ble levert sammen med blenderen. 

Hvordan bestemme hvilken stapper som skal 
brukes med beholderen din
Før du bruker en stapper under blandingen, sjekk 
at du har riktig stapper. Bruk stapperen bare med 
lokket godt på plass og lokklåsen fjernet. Hvis 
blenderen ble levert sammen med stapper da du 
kjøpte den, er det riktig stapper å bruke. Hvis det 
ikke fulgte med noen stapper, eller hvis du vil finne 
ut om en stapper du allerede har kan brukes med 
den nye beholderen, bruk disse trinnene og følg 
illustrasjonene for å finne ut hvilken stapper du 
skal bruke. 

1. Sett lokket på en tom beholder

Beholderen på 2 liter Kort (eller Lav profil) bruker en stapper 
som er ca. 28 cm lang.

Beholderen på 2 l Høy bruker en stapper som er ca. 31 cm lang.

andre Vitamix-beholdere og -Stappere

2. Ta av lokklåsen og sett stapperen inn gjennom åpningen i lokklåsen. Stapperen skal passe lett inn 
i åpningen. Den skal ikke komme i kontakt med knivene, uansett hvor du flytter stapperen inne i 
beholderen.

3. Inspiser visuelt: HVIS STAPPEREN KOMMER I KONTAKT MED KNIVENE PÅ NOE TIDSPUNKT, MÅ 
DU IKKE BRUKE STAPPEREN MED BEHOLDEREN.

4. Hvis du ikke har riktig stapper til beholderen din, ta kontakt med Vitamix Household kundeservice 
på 1.800.848.2649 eller 1.440.235.4840.

Blenderbase

En trinnløs stapper MÅ IKKE 
brukes til noen Vitamix-beholder.

Stapperspruteskive 

Stapper

Knivsammensetning

Lokk

48 oz. / 1,4 L

Beholderne på 1,4 l og 0,9 l bruker en stapper som er ca. 25 cm lang.
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blanding

1. Fyll beholderen etter det som står i oppskriften (først væske, deretter tørrvare, grønn salat, frukt og grønnsaker, 
og til slutt is og frosne ingredienser. 

VIKTIG! Bruk alltid lokket og lokklåsen på den store beholderen når maskinen er i bruk Du må aldri bruke 
blenderen uten å kontrollere at lokket og lokklåsen er godt festet. 
2. Trykk lokket ned på plass til de to tappene knepper på lokket til beholderen. Sett inn lokklåsen. Vri lokklåsen med 

klokken for å låse.
3. Sett beholderen på basen.
4. Se på den trinnløse hastighetsbryteren. Sjekk at den peker til variabel hastighet 1. Trykk på på/av for å starte 

maskinen. Knivene begynner å rotere. 
5. Vri knotten for variabel hastighet mellom 1 og 10 under blendingssyklusen for å øke eller senke hastigheten på 

knivene. 
6. På slutten av blandingssyklusen vrir du knotten for variabel hastighet mot klokken til variabel hastighet 1. 

Trykk på start/stopp-knappen.

Merk:Koppen på 0,6 liter som er nevnt her, er tilleggsutstyr for Explorian-blendere når brukt med en Vitamix 
personlig koppadapter. Gå til vitamix.com for mer informasjon. Se brukerhåndboken for den personlige 
koppadapteren for mer informasjon om bruken.

 ADVARSEL

Unngå brannskader ved aldri å starte på hastigheter over 1 når du behandler varme 
væsker i en stor beholder.
Damp, sprut eller innhold kan gi brannskader. Start alltid på variabel hastighet 1, og øk 
deretter sakte til 10.
IKKE bruk koppen på 0,6 liter til å varme ingredienser eller til å blande varme væsker. 
Oppvarmede ingredienser og væsker kan føre til et innvendig trykk, som igjen kan føre 
til at koppen sprekker og forårsaker skader.
IKKE bruk maskinen kontinuerlig i mer enn to minutter med koppen på 0,6 liter og den 
personlige koppadapteren.
Hvis koppen blir varm å ta på, eller damp kommer ut fra den, skal du umiddelbart 
stanse og slå av eller koble fra blenderen. La koppen og ingrediensene kjøle seg ned til 
romtemperatur før du tar ut knivbasen.
Delene blir varme ved langvarig bruk.
IKKE berør drivholderen i blenderbasen eller drivsplinten den personlige koppadapteren.
IKKE bruk koppene (inkludert knivbasen eller lokkene) i mikrobølgeovnen. Dette er for å 
unngå materielle eller fysiske skader.

Kontrollpanel

Av-/på-
bryter

På/av-bryter (I/O) – På/av-bryteren styrer strømmen til 
maskinen. 

Knott for variabel hastighet – Med denne knotten har du 
manuell kontroll på hastigheten fra 1 (mest langsomme) til 10 
(raskest).

Puls ()  – Knivene roterer i den hastigheten som vises på 
kontrollpanelet når du trykker på denne knappen.

Variabel 
hastighetsbryter

Puls
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VedliKehold og rengjøring

7. Hvis blandingen slutter å sirkulere, sett inn stapperen gjennom lokklåsen og rør til den "raper". Hvis dette ikke 
fungerer, trykker du på av-/på-bryteren for å stoppe motoren. Fjern beholderen fra blenderbasen og bruk 
en slikkepott av gummi til å rykke luftboblene bort fra knivene. Tilsett væske ved behov. Sett på lokket og 
lokklåsen igjen. Sett beholderen på plass på blenderbasen og fortsett blandingen.

8. Etter blending, vent til knivene stopper helt før du tar av lokket eller fjerner beholderen fra blenderbasen.
Tips for å hindre «overbelastning» av blenderen:
• Behandle bare Vitamix-oppskrifter når du lærer å bruke blenderen. 
• Ikke kjør ved høyere hastigheter enn det som anbefales. 
• Ikke kjør oppskriftene lenger enn det som anbefales. 
• Bruk stapperen til å behandle tykkere blandinger og bevege ingrediensene rundt og gjennom knivene.
Hvordan bruke stapperen:
VIKTIG! Sprutskiven (ved toppen av stapperen) og lokket forhindrer at stapperen treffer knivene når lokket er 
godt festet i låst posisjon.
• Beholderen må ikke være mer enn to tredjedels full når stapperen brukes under blanding.
• For å unngå overoppheting under blanding, IKKE bruk stapperen i mer enn 30 sekunder sammenhengende.
• Hvis maten ikke sirkulerer, kan blenderen ha fanget en luftboble. Ta forsiktig av lokklåsen, og sjekk samtidig at 

lokket holdes godt på plass. Slipp ut luftboblen ved å sette inn stapperen gjennom åpningen i lokklåsen.
• Når stapperen holdes rett ned, vil det kanskje ikke bidra til at ingrediensene sirkulerer. Rett stapperen mot 

sidene eller hjørnene av beholderen om nødvendig. IKKE prøv å tvinge stapperen dypere ned i beholderen.

Følg disse instruksjonene hvis du foretrekker å ikke vaske beholderen i oppvaskmaskinen.
Rengjøring av 1,4- litersbeholderen:

1. Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett et par dråper oppvaskmiddel. 
2. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon. 
3. Trykk på start/stopp-knappen. Øk den variable hastigheten sakte til 10.

4. Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.

5. Skru knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.

6. Skyll alle delene og la vannet renne av dem.

For å desinfisere 1,4-litersbeholderen med blekemiddel:
1. Følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor.
2. Fyll beholderen halvfull med vann og tilsett 1 ½ teskje med flytende klorin.
3. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
4. Roter skiven med klokken til variabel hastighet 1. 
5. Trykk på start/stopp-knappen. Øk den variable hastigheten sakte til 10.
6. Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder.
7. Skru knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.
8. La blandingen stå i beholderen i ytterligere 1 ½ minutt.
9. Hell ut blekemiddelblandingen. La beholderen lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring.

FØR FØRSTEGANGSBRUK:
1. Tørk av basen med en varm, fuktig klut og deretter med en tørr, myk klut. Vask beholdere, kopper, lokk, lokklås og 

stapper med varmt såpevann. Skyll av alle delene. Tørk dem med en tørr, myk klut. Tørk dem med en tørr, myk klut.
2. Velg et område på kjøkkenbenken som er flatt, tørt og rent. Koble blenderen til en jordet stikkontakt med tre 

pinner.

Merk: Vitamix-beholderen er utformet for å kunne rengjøres uten å fjerne låsemutteren og knivenheten. IKKE 
forsøk å fjerne låsemutteren eller knivenheten fra beholderen. Våre vanlige rengjøringsprosedyrer eller en omgang 
i oppvaskmaskinen sikrer en fullstendig og grundig rengjøring av beholderen og tilhørende komponenter. Hvis 
beholderen er skadet, må du ikke bruke den. Ta kontakt med Vitamix' kundeservice UMIDDELBART for hjelp.
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ADVARSEL

Fare for elektrisk støt.
Trekk alltid ut kontakten før du rengjør blenderbasen eller når blenderen ikke er i bruk.

Ikke plasser blenderbasen i vann eller annen væske.

Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til dødsfall eller elektrisk støt.

Lokk, lokklås, sentreringspute, stapper, stapperholder og knivskraper
Delene nevnt over, kan vaskes i oppvaskmaskin. Hvis du foretrekker det, kan du vaske delene i varmt såpevann. Skyll 
dem rene under rennende vann og tørk deretter av dem.

ADVARSEL

For å unngå ulykker og skader.
For å unngå utilsiktet aktivering, slår du av og kobler fra blenderen før rengjøring.

For å desinfisere beholderen på 1,4 l med eddik:
1. Følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor.
2. Klargjør eddikløsningen: For 1,4-litersbeholderen tynner du ut 473 ml med eddik i 473 ml med vann.
3. Klikk eller skyv det komplette lokket i to deler inn i låst posisjon.
4. Start med variabel hastighet 1 på skjermen. Trykk på start/stopp-knappen.
5. Øk den variable hastigheten sakte til 10.
6. Kjør maskinen på variabel hastighet 10 i 2 hele minutter.
7. Skru knotten for variabel hastighet tilbake til variabel hastighet 1. Trykk på start/stopp.
8. La blandingen stå i beholderen i ytterligere tre hele minutter. Den totale kontakttiden til eddikløsningen i 

beholderen skal være fem minutter.
9. Hell eddikløsningen ut av beholderen over den innvendige overflaten av lokket i to deler. Gjenta 

desinfiseringsprosedyren på nytt (trinn 2–9).
10. La beholderen og lokket lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring. Skyll umiddelbart før neste bruk 

om nødvendig.
11. Hell ut eddikblandingen. La beholderen lufttørke. Ikke skyll av enheten etter rengjøring.

Blenderbase
1. Slå av og trekk ut kontakten fra blenderen.

2. Vask den utvendige overflaten med en fuktig, myk klut eller svamp som har blitt skyllet i en mild løsning 
av oppvaskmiddel og varmt vann. Ikke plasser blenderbasen i vann. Ikke plasser blenderbasen i vann. 
Sentreringsputen kan fjernes for grundigere rengjøring. Sentreringsputen kan vaskes i oppvaskmaskin.

3. Tørk av alle overflater umiddelbart med en myk klut.
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5 års heldekkende maskingaranti
1.  PRODUKTREGISTRERING.

Du kan registrere deg elektronisk på vitamix.com/warranty, eller ved å ringe vår serviceavdeling på 1.800.848.2649 
eller 1.440.235.4840. Garantirettighetene dine vil ikke reduseres hvis du ikke registrerer produktet. Det vil imidlertid 
gjøre det enklere for Vitamix å betjene deg når det gjelder eventuelle behov for kundeservice.

2. HVEM KAN SØKE GARANTIDEKNING? 
Denne garantien gis av Vitamix til eieren av denne blenderen, og gjelder kun for personlig bruk i en husholdning. 
Garantien gjelder ikke for produkter som brukes kommersielt, leies ut eller videreselges. Hvis blenderen får ny eier i 
løpet av 5-årsperioden, ber vi om at du oppdaterer eierinformasjonen på vitamix.com.

3. HVA SOM DEKKES.
Vitamix garanterer overfor eieren at hvis denne blenderen (en blender består av en motorblenderbase, alle beholdere, 
lokk og stapper(e) som kjøpes sammen) går i stykker innen 5 år fra kjøpsdatoen på grunn av en defekt i materialet eller 
fabrikasjonen, eller som et resultat av vanlig slitasje fra vanlig bruk i en husholdning, skal Vitamix, innen 30 dager etter 
mottak av den returnerte blenderen, reparere den ødelagte blenderen eller komponenten i blenderen, uten kostnad. 
Hvis, etter Vitamix' eget skjønn, den ødelagte blenderen ikke kan repareres, kan Vitamix velge å enten (A) erstatte 
blenderen uten kostnad, eller (B) refundere hele kjøpsprisen til eieren, med mindre Vitamix mottar skriftlig informasjon 
om hva eieren foretrekker, på forhånd. 

4. HVA SOM IKKE DEKKES.
Denne garantien gjelder ikke for blendere som brukes kommersielt eller til formål utenfor en vanlig husholdning. Denne 
garantien dekker ikke kosmetiske endringer som ikke påvirker ytelsen, for eksempel fargeforandringer eller slitasje på 
grunn av bruk av slipemidler eller rengjøringsmidler, eller oppsamling av matrester. Denne garantien er bare gyldig hvis 
blenderen brukes og vedlikeholdes i samsvar med instruksjonene, advarslene og forholdsreglene i brukerhåndboken. 
Beholdere: Behandling av enkelte urter og krydder i beholderen/koppen fører til kosmetiske lyter på beholderen/
koppen, og kan føre til at knivene raskt blir sløve. Spor av sand og grove, slipende urter fører også til at knivene 
raskt blir sløve. Urter kan inneholde flyktige oljer som beholderen/koppen tar opp i materialet. Dette kan føre 
til vedvarende fargeforandring. Beholderen/koppen og knivene dekkes ikke av Vitamix-garantien under disse 
omstendigheter.
Vitamix tar ikke ansvar for kostnader av eventuelle uautoriserte garantireparasjoner. 
REPARASJON, UTSKIFTNING ELLER REFUSJON AV KJØPSPRISEN ER KJØPERENS EKSKLUSIVE RETTIGHET OG 
KUN VITAMIX' ANSVAR UNDER DENNE GARANTIEN. INGEN ANSATT ELLER REPRESENTANT FOR VITAMIX ER 
AUTORISERT TIL Å GI YTTERLIGERE GARANTIER ELLER MODIFIKASJONER PÅ DENNE GARANTIEN SOM KAN 
VÆRE BINDENDE FOR VITAMIX. DERFOR SKAL IKKE KJØPEREN SETTE SIN LIT TIL YTTERLIGERE UTSAGN 
FRA EN ANSATT ELLER REPRESENTANT FOR VITAMIX. VITAMIX SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, 
DET VÆRE SEG BASERT PÅ KONTRAKT, ANSVARSFRASKRIVELSE, GARANTI, ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR 
(INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, 
FØLGELIGE ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV FORTJENESTE 
ELLER UTBYTTE. 
Enkelte delstater tillater ikke begrensninger på garantien. I slike delstater gjelder ikke de ovennevnte begrensningene 
for deg. Utenfor USA og Canada kan andre garantier være gjeldende.

5. HVA SOM UGYLDIGGJØR DENNE GARANTIEN
Misbruk, feilbruk, uaktsom bruk, endringer på blenderen, eksponering for unormale eller ekstreme forhold eller 
unnlatelse av å følge bruksanvisningene i denne håndboken ugyldiggjør denne garantien. 
Garantien blir også ugyldig hvis reparasjoner på blenderen eller en komponent av blenderen utføres av noen andre enn 
enten Vitamix eller en autorisert Vitamix-serviceleverandør, eller hvis en komponent av blenderen som er underlagt 
denne garantien, brukes sammen med en motorbase eller beholder som ikke er godkjent av Vitamix. 

6. HVORDAN FÅ AUTORISASJON TIL RETUR I HENHOLD TIL DENNE GARANTIEN.
Hvis du trenger service eller reparasjon, kan du ringe kundeservice på 1.800.848.2649 eller 1.440.235.4840. Du vil 
bli bedt om å oppgi kjøpsdatoen og forevise kjøpskvittering for alle blendere som ikke er registrert hos Vitamix. For 
blendere som er underlagt denne garantien får du et returautorisasjonsnummer, oppdaterte leveringsinstruksjoner og 
en forhåndsbetalt returhentelapp. Vitamix betaler standard forsendelseskostnader for retur av blenderen for service 
og reparasjon på garantien, og for å sende blenderen tilbake til deg etter reparasjon eller utskiftning. Kjøperen er 
ansvarlig for kostnader til forespørsler om spesiallevering.
I USA og Canada overholdes denne garantien direkte gjennom Vita-Mix Corporation.
 USA Canada 
 Vita-Mix Corporation Vita-Mix Corporation 
 8615 Usher Road 200-1701 Shepherd Street East 
 Cleveland, Ohio 44138-2199 Windsor, Ontario N8Y 4Y5 
 1-800-848-2649 1-800-848-2649 
 service@vitamix.com service@vitamix.com
Du anses å ha akseptert det returnerte produktet "som det er" ved levering, så lenge du ikke informerer Vitamix om 
eventuelle problemer, inkludert skader under forsendelse, innen 48 timer etter levering. 

garanti  og SerVice
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