
HANDLEIDING ONNEA AAMU BLENDER

EERSTE GEBRUIK

Voor het eerste gebruik 2-3 uur opladen. Geef het vervolgens een snelle spoelbeurt met een
beetje zeep en water. Klaar voor gebruik.

DE BASIS

Begin altijd met het vocht gedeelte, vervolgens het fruit en/of andere smoothie ingrediënten.
Het fruit of andere ingrediënten in kleine stukjes snijden zorgt voor de beste blend.
Vul de Aamu Blender nooit te vol, dit gaat ten koste van de kwaliteit van de blend en
vergroot de kans op eventueel vastlopen.
Geen hete vochtingrediënten in de blender. Dit kan zorgen voor schade aan de blender.

BASIS BLEND

Na het toevoegen van het vochtgedeelte, voeg de andere ingriënten toe. Voor de basis blend zijn
dit vooral de zachtere ingrediënten als zachtfruit en poeders. Alles erin en blenden!

MASTER BLEND

Voor de master blend, draai de blender ondersteboven en zet de blender aan. Zo kunnen de
mesjes op maximale snelheid komen. Dit is bedoeld voor ingrediënten die wat stugger en harder
zijn als diepvries fruit en nootjes.

VASTLOPEN

Draai de blender om, schud hem even goed en zet hem ook ondersteboven aan, zodat de
mesje op volle snelheid kunnen komen. 
Werkt dit niet, zet de blender ondersteboven, draai de mesjes los van de beker en verwijder
datgene wat de blender doet vastlopen. Draai de onderkant weer goed vast en blend verder.

Het kan voorkomen dat de blender vastloopt door bepaalde ingrediënten die er in zitten.
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VEILIGHEID

De Aamu Blender heeft een ingebouwde safety systeem. De mesjes zullen niet draaien als de
beker er niet op zit. Wanneer het pijltje (boven het logo) op gelijke positie is als het pijltje op de
beker, zullen de mesjes draaien.

LAMPJES

Rood lampje: de Aamu Blender moet worden opgeladen. Laadt de blender op met de
meegeleverde USB kabel. Het lampje zal blauw worden wanneer de blender volledig is
opgeladen.
Rood/blauw lampje: de beker is niet goed aangesloten op de blender. Draai de beker goed
aan om te kunnen blenden, zodat het pijltje op de beker op gelijke positie staat als het pijltje
boven het Onnea logo.

De blender heeft 2 verschillende lampjes signalen die kunnen knipperen.

HYGIËNE

Easy clean: Voeg een klein drupje zeep in de blender met wat water en blend de Onnea
blender goed schoon. Hierna goed afspoelen met water.
Master clean: Master clean de Onnea blender regelmatig voor optimale hygiëne. Draai alle
onderdelen los van elkaar. In elk onderdeel zit bij het  draaigedeelte een silicone o-ring, die je
met een vork eruit kan halen. Maak zowel de onderdelen als de o-rings goed schoon en laat
ze vervolgens goed drogen voordat je de Onnea blender weer in elkaar zet. 

Wij raden aan om de blender zoveel mogelijk met de hand schoon te maken, dit om de kwaliteit
van de onderdelen maximaal te houden. Om de zoveel tijd kunnen de onderdelen (behalve de
onderkant met mesjes) in de vaatwasser, maar beperk dat zoveel mogelijk. 

Let op: Zorg dat er geen water in de oplaadpoort van de blender komt.


