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INHOUD

SYMBOLEN

Waarschuwing

Lees en begrijp deze gebruikershandleiding.

Gevaar voor elektrische schok

Koppel de voeding los wanneer het apparaat niet in gebruik is, 
voordat het wordt schoongemaakt, voordat er accessoires 
verwisseld worden of bij het benaderen van bewegende onderdelen.

Raak nooit bewegende onderdelen aan. Plaats geen handen en 
keukengerei in de houder.

Dompel het apparaat niet onder.

Heet oppervlak - Raak Niet Aan!
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SERVICE EN REGISTRATIE

Vitamix service

Vul het modelnummer en serienummer van uw Vitamix hieronder in voor eventuele toekomstige service en 
vragen. De nummers staan op de onderzijde van de motorbasis.

Modelnummer 

Serienummer 

Aankoopdatum

Gekocht bij:

Voordat u dit product opstuurt voor bijvoorbeeld reparatie, neemt u dan eerst contact op met de Vitamix 

Klantenservice via +1.800848.2649 of +1.440.235.4840 of stuur een e-mail naar  service@vitamix.com.

Product registratie
Wanneer u de Vitamix direct verkregen heeft van de Vita-Mix Corporation, dan is uw product reeds 
geregistreerd en is uw Vitamix garantie geactiveerd.

Uw blender is nog niet geregistreerd bij Vitamix indien u:

1. Deze gekocht heeft in een winkel, groothandel of online shop

2. De Vitamix als cadeau gekregen heeft

3. Niet de eerste eigenaar bent van de Vitamix
Wanneer u nu een paar minuten investeert in het registreren van uw Vitamix, dan kunnen wij u in de toekomst 
sneller en makkelijker van dienst zijn voor servicevragen.

Kies één van onderstaande mogelijkheden voor het registeren van uw Vitamix:

1. Online via vitamix.com/warranty

2. Email: service@vitamix.com

3. Indien u geen internet heeft belt u dan +1.800848.2649 of +1.440.235.4840 en kies 1 en vervolgens weer 1

Uw garantieregistratie wordt zeer gewaardeerd door Vita-Mix Corporation.

Het ontbreken van registratie doet overigens geen afbreuk aan de rechten op garantie.



BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEIL IG GEBRUIK

LEES ALLE INSTRUCTIES, VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN 
WAARSCHUWINGEN VOORDAT U DE BLENDER IN GEBRUIK NEEMT
1. Lees alle instructies.

2. Niet bestemd voor gebruik door of in de nabijheid van kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteit, of die niet over de nodige kennis en ervaring beschikken. Bij gebruik door of in de nabijheid 
van kinderen of personen met een beperking is zorgvuldig toezicht vereist.

3. Om te beschermen tegen het risico van een elektrische schok, zet de voet van de blender niet in water of een 
andere vloeistof.

4. Trek de stekker uit het stopcontact als het niet in gebruik is, alvorens het opzetten of afhalen van onderdelen en 
voorafgaand aan het schoonmaken.

5. Vermijd contact met bewegende onderdelen.

6. Gebruik het apparaat NIET wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat niet goed
werkt(e), gevallen is of op welke manier dan ook beschadigd is. Bel +1.440.235.4840 voor onderzoek,
reparatie, vervanging of voor elektrische of mechanische aanpassingen.

7. Wijzigingen of aanpassingen van een deel of onderdeel van de machine, inclusief het gebruik van een deel, 
onderdeel of accessoire dat niet een origineel, geautoriseerd Vitamix onderdeel is, kan brand, elektrische 
schokken of letsel veroorzaken.

8. Probeer NIET de interlock sluiting te forceren of negeren.

9. Het gebruik van hulpstukken die niet uitdrukkelijk toegestaan of verkocht zijn door Vitamix voor gebruik met 
deze blender, waaronder blikken potten, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

10. Meng NOOIT hete vloeistoffen in de 0.6 liter (20 ounce) blenderbeker.

11. Gebruik NOOIT de 0.6 liter (20 ounce) of de 1.2 liter (40 ounce) kannen, de messen(houder), rubberen ringen of 
de deksel in de magnetron.

12. Wees extra voorzichtig bij het mengen van hete vloeistoffen of ingrediënten in de 1.2 liter (40  ounce) kan. Er kan 
stoom of vloeistof ontsnappen en brandwonden veroorzaken. Houd handen en huid bij de opening in het deksel 
weg om mogelijke verbranding te voorkomen.

13. Wanneer uw blender voorzien is van variabele snelheidsstanden, begin dan altijd op de laagste stand.

14. Gebruik het apparaat NIET voor andere doeleinden.

15. Vul de kannen NIET boven de maximale vulcapaciteit: de 1,2 liter (40 ounce) blenderkan mag niet meer dan voor 
2/3 gevuld worden (0,8 liter) wanneer tijdens het mengen de stamper wordt gebruikt.

16. Gebruik NIET buitenshuis.

17. Laat het snoer NIET over de rand van de tafel of aanrecht hangen. Laat het snoer ook geen contact maken met 
hete oppervlakten zoals bijv. die van een oven of kookplaat.

18. Houd handen en gebruiksvoorwerpen uit de blenderkan tijdens het mengen om zo het risico op persoonlijk letsel 
en defect van de blender te voorkomen. De stamper kan gebuikt worden tijdens het mengen in de 1.2 liter (40 
ounce) blenderkan. Een rubberen schraper of spatel mag gebruikt worden, maar alleen als de blender uit staat

19. De messen zijn scherp. Hanteer of verwijder deze zeer voorzichtig en behoedzaam om letsel te voorkomen. 

Waarschuwing: Voorkom letsels. Lees en begrijp de gebruikershandleiding voordat u het 
apparaat in gebruik neemt. Volg de essentiele veiligeheidsmaatregelen, inclusief de volgende.
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Belangrijke instructies voor veilig gebruik 
Dit product is ALLEEN bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciele doeleinden.

Laat uw Vitamix niet onbeheerd tijdens het gebruik.

Reparatie, service of vervangen van onderdelen moet door Vitamix of een geautoriseerd servicecenter 
uitgevoerd worden.

 WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, BRAND OF LETSEL
Gebruik alleen met een geaard stopcontact.

verwijder de aarde NIET
gebruik GEEN adapter

gebruik GEEN verlengsnoer
Niet-naleven van deze instructies kan leiden tot de dood of elektrische schok

20. Om het risico op letsel te voorkomen mag u nooit de messenhouder op de motorbasis monteren, tenzij 
deze op de kan of beker is gemonteerd.

21. Laat geen vreemde voorwerpen zoals lepels, vorken, messen of de dop van de deksel in een blenderkan 
aangezien deze de messen en onderdelen kunnen beschadigen zodra de blender gestart wordt, of het 
kan letsel veroorzaken.

22. Gebruik  NOOIT de blender wanneer deze beschadigde messen heeft.

23. Gebruik  NOOIT de blender zonder dat de ring tussen de messenbasis en de blenderkan geplaatst is.

24. Het deksel en de dop in de deksel moeten stevig geplaatst zijn wanneer in de 1.2 liter (40 ounce) 
blenderkan gemengd wordt. De dop in de deksel dient alleen verwijderd te worden wanneer 
ingrediënten worden toegevoegd of wanneer de stamper gebruikt wordt.

25. Bij het maken van notenpasta of voedingsmiddelen op oliebasis dient niet langer dan 1 minuut gemixt te 
worden nadat het mengsel in de blenderkan is gaan ronddraaien. Wanneer  langer gemixt wordt, bestaat 
er een kans op gevaarlijke oververhitting. 

MEDEDELING: HET NIET-NALEVEN VAN EEN OF MEERDERE VAN DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN EN DE BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK WORDEN BESCHOUWD ALS 
VERKEERD GEBRUIK VAN UW VITAMIX-BLENDER EN KAN LEIDEN TO ANNULERING VAN DE GARANTIE 
EN GEVAAR VOOR ERNSTIGE LETSELS OPLEVEREN.
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ONDERDELEN EN SPECIFICATIES

0.6 liter blenderbeker (20 ounce) 
(kan bovenin de vaatwasser, NIET 
in magnetron)

Pulse Stand 
Links van de uitknop op de 
variabele snelheidsschakeaar

Variabele Snelheidsschakelaar 
wordt gebruikt om de snelheid te 

variëren van 1 tot 10
(van laag naar hoog)

Stamper
wordt gebruikt om luchtbellen in het 
mengsel te verwijderen en beweging 
in de ingrediënten te houden, in de 1.2 
liter blenderkan. Zie pagina 11.
 (kan bovenin de vaatwasser)

Morsvrije 'luchtdichte' 
deksel met verwijderbare 
deksel dop (kan bovenin de 
vaatwasser, NIET in 
magnetron)

1.2 liter blenderkan (40 
ounce) breuk-vrije 
blenderkan (kan bovenin 
de vaatwasser, NIET in 
magnetron)

Uitwisselbare messenhouder
wordt gebruikt voor zowel het mengen in 
de 0.6 als de 1.2 liter blederkan
(kan bovenin de vaatwasser, NIET in 
magnetron)

Flip-Top Deksel
De ring MOET goed 
geplaatst zijn om lekken te 
voorkomen wanneer de 0,6 
liter kan als to-go beker 
wordt gebruikt.
(kan bovenin de vaatwasser, 
NIET in magnetron)

Interlock Borging
Beide blenderkannen hebben 
twee 'interlock' nokken die in 
de uitsparing in de motorbasis 
geplaatst moeten worden 
voordat de machine kan 
worden  ingeschakeld

Overloop opening is 
gesitueerd aan de 
achterkant van de 
motorbehuizing. Het 
voert vloeistof weg van 
de motor in geval van 
lekkage. In geval van 
lekkage, kijk bij Tips & 
Techniek op pagina 9

Motor behuizing Afdichtringen 
Twee afdichtringen zijn 
meegeleverd. Kijk op pag. 9 voor 
gebruiksinformatie
(kan bovenin de vaatwasser, 
NIET in magnetron)
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BEDIENINGSPANEEL

1

2

3

1. AAN/UIT schakelaar: Als het stopsymbool brandt (O) betekent dit dat de machine aangesloten is en

de stroom werkt. Voorafgaand aan het starten met blenden altijd zorgen dat de variabele

snelheidsregelaar op het stopsymbool (O) staat. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer

de machine niet gebruikt wordt.

Het lampje op het bedieningspaneel reageert als volgt:

Langzaam knipperen -  de machine is aangesloten maar de blenderkan is niet goed op de

motorbasis geplaatst

Aan (niet knipperend) – de machine is aangesloten, de blenderkan is  goed geplaatst en de blender

is klaar om te gebruiken

Snel knipperen  - foutmelding door één van onderstaande oorzaken: (reset nodig, zie hieronder)

A. De motorbasis is aangesloten terwijl de snelheidsregelaar niet op stop staat (0)

B. De blenderkan/-beker is op de machine gezet terwijl de snelheidsregelaar niet op stop staat (0)

C. De blenderkan is van de machine afgenomen terwijl deze werkte (geldt ook voor het optillen van
de kan/beker waardoor de 'interlock' nokjes geen contact meer maakten met de basis tijdens het
aanstampen)

Resetten:
A. Zorg dat de 'interlock' nokjes van de kan/beker volledig in de uitsparing van de motorbasis zijn geplaatst.

B. Zet de variabele snelheidsregelaar, tegen de klok in, terug op stop (0)

2. Variabele snelheidsregelaar: Hiermee wordt de snelheid van de messenrotatie gereged van 1 tot 10
(langzaam naar snel). Start altijd met de variabele snelheidsregelaar op het stopsymbool (0). Om
te beginnen, draai de knop kloksgewijs om naar de gewenste snelheid. Om te stoppen, draai de knop tegen de
klok in terug naar het stopsymbool (0).

3. Pulse-stand: De knop in de 'pulserings' modus zetten zorgt ervoor dat de machine op 50% van de hoogste
snelheid werkt zolang de knop in deze Pulse-stand vastgehouden wordt. Deze stand kan gebruikt worden door
de snelheidsregelaar afwisselend op de pulsestand en de stopstand vast te houden waardoor ingrediënten snel
gehakt kunnen worden, totdat de gewenste gradatie is bereikt.
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TIPS & TECHNIEK

Werking

• Begin met een lage snelheid (1 of 2) gedurende een paar seconden totdat de messen de ingrediënten
beginnen te 'grijpen'.

• Zodra de ingredienten gaan ronddraaien, verhoog dan de snelheid zoals in het recept wordt aangegeven.
Lagere snelheid dan voorgeschreven zou kunnen resulteren in een oververhitte motor. Meng ook de
volledige tijd zoals aangegeven in het recept. Kleine messen vragen iets meer tijd dan die van de grotere
Vitamix machines.

• Wanneer de ingredienten niet eenvoudig tussen de messen komen, gebruik dan de stamper in de 1.2 liter
(40 ounce) blenderkan of voeg meer vocht aan het mengsel toe. Maar MAAK HET NIET TE VOL.

• Vul de 1.2 liter blenderkan niet meer dan voor 2/3 (0.8 liter) wanneer er dikke mengsels gemixed worden
(zoals hummus of notenpasta). Hierdoor bijft er ruimt over in de bovenkant vande blenderkan om de
stamper te gebruiken, of vocht toe te voegen en het verkleind de kans op oververhitting van de machine.

• Wanneer de blenderkan van de motorbasis afgaat tijdens het blenden, dan stopt deze automatisch.
Zie pagina 8 hoe u de blender kunt resetten en het recept kunt afmaken.

Afdichtringen

Er zijn twee afdichtringen meegeleverd. Deze zijn uitwisselbaar en 
worden als volgt gebruikt:

• Bij het blenden/mixen - plaats een ring op de messenhouder om
vervolgens een blenderkan of -beker erop te plaatsen.

• Bij het vervoeren - plaats een ring op de flip-top deksel voordat
deze op de 0.6 liter (20 ounce) blenderbeker wordt gezet.

De ringen zijn bedoeld om lekkage te voorkomen.
Wanneer u een lekkage ziet:

• Check of de ring op de juiste plaats zit voordat de blenderkan wordt
geplaatst.

• Draai de messenhouder op de blenderkan of -beker tot het vastzit.
Probeer nog iets verder te draaien om zeker te zijn dat deze aansluit.

SCALE  1.000

SCALE  1.000

Afdichtring

Flip-top Deksel

Afdichtring

Messenbasis

Tijdens blenden/mixen

Tijdens vervoer

Maak de afdichtringen schoon en laat deze aan de lucht drogen en 
berg ze goed op zodat deze niet kwijtraken.

Ingrediënten

• Snij de ingrediënten in stukjes van ca 2,5 cm.

• IJsblokjes mengen beter dan voorgemalen ijs.

• De volgorde van het toevoegen van de ingrediënten in de blenderkan is belangrijk om goed te kunnen
mixen. Doe de ingrediënten dus in de blenderkan of -beker in de volgorde zoals omschreven in het recept.
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BLENDEN  IN DE  
 1 .2  LITER (40 OUNCE) BLENDERKAN

 WAARSCHUWING

Onderdelen kunnen heet worden bij overbelasting

Raak de aandrijving aan de onderkant van de messenhouder en de aandrijving in de 
motorbasis NIET aan

Bij het mixen van hete vloeistoffen in de 1.2 liter blenderkan, kunnen stoom, 
druppels of de inhoud brandwonden veroorzaken

Sluit de deksel en de dop in de deksel zorgvuldig voorafgaand aan het mengen van hete 
vloeistoffen in de 1.2 liter blenderkan om te zorgen dat de inhoud er niet uit kan.

Draaiende messen kunnen zwaar letsel veroorzaken.

Kom NIET in de blenderkan tijdens het mixen
Om persoonlijke letsel te voorkomen, gebruik de 1.2 liter blenderkan (met 

de messenhouder, afdichtring, deksel en dekseldop) NIET in de magnetron

SCALE  1.000

Afdichtring

Messenhouder
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IJs & Bevroren ingrediënten 

Fruit & Groente 

Bladgroente

Droge ingr.  (granen, kruiden, poeders) 

Vloeistoffen (water, sap, yoghurt)

1.2 liter (40 ounce) 
Blenderkan

1. Doe allereerst een afdichtring op de onderkant van de
schroefdraad van de messenhouder. De ring moet goed en
gelijkmatig aansluiten.

2. Draai de messenhouder op de 1.2 liter blenderkan (met de klok
mee) zodat deze net vast zit. Niet te vast draaien om lekkage
te voorkomen.

3. Doe de ingrediënten erin volgens het recept.

4. Doe de deksel erop en zorg ervoor dat de clips
van de deksel vastzitten op de blenderkan.

5. Doe de dop op de deksel en draai tegen de klok
in om deze vast te zetten. Trek er even aan om
zeker te zijn dat deze vast zit.

Dit pictogram staat in uw kookboek bij de recepten voor de 1.2 liter (40 ounce) blenderkan

Messenhouder
6. Zet de variabele snelheidsregelaar op stop (0), zet de 1.2 liter

blenderkan op de motorbehuizing met de handgreep naar u
toe gericht. The 'interlock' nokjes op de blenderkan vallen
dan in de uitsparing in de motorbehuizing.

7. Start met blenden door langzaam de variabele snelheidsregelaar in de gewenste variabele snelheid te
zetten of draai de knop naar links om te pulseren. Volg de aanwijzingen in het recept om de mix af te
maken.

8. Wacht tot de messen volledig gestopt zijn voordat de deksel eraf gehaald wordt of voordat de
blenderkan van de motorbasis wordt gehaald.

9. Leeg de blenderkan. Draai, tegen de klok in, de messenhouder van de blenderkan.



GEBRUIK VAN DE STAMPER

 WAARSCHUWING

DRAAIENDE MESSEN KUNNEN LETSEL EN SCHADE VEROORZAKEN

Deksels en stamper zijn niet onderling uitwisselbaar met verschillende Vitamix 
machines, blenderkannen, typen of maten.
Gebruik altijd de stamper die met uw machine is meegeleverd.

Stop GEEN handen, spatels etc. in de blenderkan wanneer de mixer draait of 
wanneer de blenderkan nog op de motorbasis staat

De stamper die met uw Vitamix is meegeleverd is de juiste stamper om in de 1.2 liter (40 ounce) blenderkan 
te gebruiken. Gebruik GEEN andere Vitamix stamper in deze 1.2 liter (40 ounce) blenderkan.

De stamper moet makkelijk passen in de dekselopening en niet in contact kunnen komen met de messen, 
ongeacht hoe u de stamper in de blenderkan beweegt. Als de stamper de messen zou raken, gebruik deze 
stamper dan NIET. Neem dan contact op met Vitamix Klantenservice op +1.800848.2649 of +1.440.235.4840 
om een nieuwe stamper te bestellen die wel geschikt is voor de 1.2 liter (40 ounce) blenderkan.

BELANGRIJK BIJ HET GEBRUIK VAN DE STAMPER:

Messen

Stamper anti-spatschijf

Deksel

StamperHoudt de blenderkan handgreep vast tijdens het stampen

Zorg dat de blenderkan niet van de motorbasis afgaat tijdens 
het stampen. Wanneer dit gebeurt zal het stop symbool (0) 
op het paneel knipperen om aan te geven dat een reset nodig 
is. Zie pagina 8 voor de reset-instructies.

De stamper anti-spatschijf en de deksel zorgen ervoor dat de 
stamper de messen niet raakt als de deksel op z'n plaats zit.

De 1.2 liter blenderkan mag niet voor meer dan 2/3 gevuld zijn 
(0.8 liter) wanneer de stamper gebruikt wordt.

Om oververhitting te voorkomen mag de stamper NIET MEER 
dan 30 aaneengesloten seconden gebruikt worden.

De stamper recht op en neer bewegen helpt niet om de 
ingrediënten te laten draaien. Indien nodig, richt dan het 
uiteinde van de stamper richting de zijkanten van de 
blenderkan.

Probeer zeker NIET om te forceren om de stamper dieper in de 
blenderkan te duwen.

Handgreep 
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BLENDEN IN DE   
0.6 LITER (20 OUNCE) BLENDERBEKER

WAARSCHUWING
ONDERDELEN WORDEN ERG HEET BIJ OVERBELASTING

Raak de aandrijving aan de onderkant van de messenhouder en de aandrijving in de 

motorbasis NIET aan.

Doe de 0.6 liter blenderbeker (en de messenhouder of de flip-top deksel) 
NOOIT in de magnetron om schade en persoonlijk letsel te voorkomen 

MIX NOOIT hete vloeistoffen in de kleine 0.6 liter blenderbeker

1. Doe allereerst een afdichtring op de onderkant van de
schroefdraad van de messenhouder. De ring moet goed en
gelijkmatig aansluiten.

2. Vul de 0.6 liter blenderbeker zoals in het recept staat beschreven

3. Draai, met de klok mee, de messenhouder op de 0.6 liter
blenderbeker totdat deze net vast zit. Draai deze niet te vast
omdat dan de kans op lekkage ontstaat.

Dit pictogram staat in uw kookboek bij de recepten voor de 0.6 liter (20 ounce) blenderbeker

SCALE  1.000

Afdichtring

Messenhouder

SCALE  1.000

Afdichtring

Flip-top Deksel

4. Zet de snelheidsregelaar op stop (0), draai de blenderbeker
om zodat de messenhouder aan de onderkant zit. Plaats de
beker op de motorbasis. De 'interlock' nokjes op de
beker vallen in de uitsparing van de motorbasis.

5. Start met mixen door langzaam de variabele snelheids-
     regelaar in de gewenste variabele snelheid te zetten of
     draai de knop naar links om te pulseren. Volg de aan-
     wijzingen in het recept om de mix af te maken.

6. Wacht tot de messen volledig gestopt zijn voordat de blenderbeker van
de motorbasis wordt afgehaald.

7. Keer de 0.6 liter blenderbeker om. Draai de messenhouder, tegen de
richting van de klok, van de blenderbeker af.

8. Doe een afdichtring om de flip-top deksel. De ring moet goed en
gelijkmatig rondom de schroefdraad van de flip-top deksel zitten.
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Bladgroente

IJs & Bevroren ingrediënten

Zacht fruit en groente

Vloeistof (water, sap, yoghurt)

20 ounce (0.6 L)  
Container

Droge ingr. (granen, kruiden, poeders)

9. Draai, met de klok mee, de flip-top deksel op de 0.6 liter blenderbeker totdat deze net vast zit.
Draai deze niet te vast omdat dan de kans op lekkage ontstaat.

10. Om de flip-top deksel te openen houdt u de beker met één hand vast en drukt u met u andere hand op de
twee lipjes op de deksel en trekt het omhoog om open te maken. 



ONDERHOUD EN REINIGEN

BLENDERKAN, -BEKER, DEKSELS, DEKSELDOP, STAMPER, MESSEN-
HOUDER EN AFDICHTRINGEN

Motorbehuizing 
1. Haal de stekker eruit

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Haal de stekker uit het stopcontact. Dompel of plaats de 
motorbehuizing niet in water.

Niet-naleven van deze instructies kan de dood of 
een elektrische schok veroorzaken

• Deze mogen bovenin de vaatwasser. Deze onderdelen kunnen 
beschadigen wanneer deze niet bovenin geplaatst worden.

• Verwijder de messenhouder van de kan of beker na het blenden. Reinig 
de schroefdraad op de messenhouder en de afdichtring zorgvuldig 
zodat er geen voedselresten achterblijven. Deze kunnen n.l. problemen 
veroorzaken bij het losdraaien wanneer toch de messen-houder voor 
langere tijd op de blenderkan- of beker heeft gezeten. 

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Automatische Overbelastingsbeveiliging

Uw Vitamix is voorzien van een automatische overbelastingsbeveiliging. Deze beveligt de motor en zorgt 
dat uw machine niet oververhit raakt. In het geval dat dit wel zou gebeuren, dan zal de motor automatisch 
afslaan en mogelijk een lichte geur afgeven. Wanneer de motor is afgeslagen, draai dan de snelheids-
regelaar op stop (0) en laat de blender 45 minuten afkoelen alvorens deze opnieuw aan te zetten.

'Interlock' beveiliging
Zie pagina 8 voor meer informatie en voorbeelden hoe deze beveiliging werkt en hoe de Vitamix ge-reset 
kan worden.
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2. Reinig de behuizing met een zachte vochtige doek of spons die gedompeld is in een sopje met een 
vloeibaar, mild reinigingsmiddel en warm water.

3. Reinig ook de variabele snelheidsregelaar goed zodat deze goed blijft functioneren. Gebruik eventueel 
een wattenstaafje dat met een reinigingsmiddel is vochtig gemaakt en reinig de sleufjes rond de knop

4. Maak een wattenstaafje vochtig en reinig de overloop aan de achterkant van de motorbasis.

5. Droog direct hierna alle oppervlakten. Poets de oppervlakte na met een zachte doek 



GARANTIE

Volledige 5 jaar Machine Garantie
1. PRODUCT REGISTRATIE

Vita-Mix® Corporation (“Vitamix”) adviseert om uw Machine te registeren. Dit kan online op vitamix.com/
warranty; of door contact op te nemen met +1.800848.2649 of +1.440.235.4840. Het eventueel ontbreken
van uw registratie beïnvloedt uw rechten op garantie niet. Echter, door wel te registreren kan Vitamix u
beter van dienst zijn wanneer u service nodig heeft

2. WIE KAN AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIEDEKKING
Deze Garantie wordt door Vitamix gegeven aan de eigenaar van deze Machine en alleen bij persoonlijk
huishoudelijk gebruik. De Garantie geldt niet voor producten die worden gebruik voor commerciële
doeleinden, verhuur of doorverkoop doeleinden. Wanneer de machine van eigenaar wisselt gedurende de
5 jaars garantietermijn, gelieve dan deze informatie door te geven aan vitamix.com/warranty.

3. WAT WORDT GEDEKT
Vitamix garandeert aan de eigenaar dat wanneer deze machine (een 'Machine' bestaat uit een 
motorbasis en alle blenderkannen en -bekers die daarbij gekocht zijn) binnen 5 jaar na aankoop stuk
gaat door een defect in het materiaal of door productie of door normaal huishoudelijk gebruik, dat
Vitamix binnen 30 dagen na ontvangst van het defecte apparaat, de Machine of het onderdeel kosteloos
zal repareren.

4. WAT IS NIET GEDEKT
Deze Garantie geldt niet voor Machines die voor commerciële doeleinden of in niet-huishoudelijke
omstandigheden zijn gebruikt. Deze Garantie dekt geen schoonheidsfouten die niet van invloed zijn op de
werking, zoals verkleuring of het resultaat van het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen of het
ophopen van vuil en etensresten. Deze Garantie is alleen geldig wanneer de Machine wordt gebruikt en
onderhouden volgens de instructies, waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften zoals in de
gebruikershandeling vermeld staa.

Vitamix kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kosten van ongeautoriseerde garantie reparaties

REPARATIE, VERVANGING OF TERUGGAVE VAN DE AANKOOPPRIJS ZIJN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN 
VAN DE KOPER EN DE ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN VITAMIX ONDER DEZE GARANTIE. GEEN 
WERKNEMER OF VERANTWOORDELIJKE VAN VITAMIX IS HET TOEGESTAAN OM EEN ADDITIONELE 
GARANTIE OF WIJZIGING VAN DEZE GARANTIE TE MAKEN DIE GERELATEERD WORDT AAN VITAMIX. ALS 
GEVOLG HIERVAN ZOU DE KOPER GEEN ADDITONELE VERKLARING MOETEN VERTROUWEN VAN EEN 
WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER VAN VITAMIX. IN GEEN GEVAL, OF HET NU GEBASEERD WORDT 
MIDDELS EEN CONTRACT, VRIJWARING, GARANTIE, ONRECHTMATIGHEID (INCL. NALATIGHEID), STRIKTE 
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZAL VITAMIX  AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE SPECIALE, 
INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING,  VAN VERLIES 
VAN WINST OF OPBRENGST
Sommige Staten staan geen beperkingen op garanties toe. In die Staten zullen de bovenstaande beperkingen 
niet van toepassing zijn op u. Buiten de USA en Canada zijn er mogelijk andere garantiebepalingen geldig.
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SPECIALE INTERNATIONALE INSTRUCTIES
Als een machine is aangeschaft binnen de Verenigde Staten of Canada

maar deze is momenteel buiten de USA of Canada, dan zijn
alle verzendkosten en de daaruit voortvloeiende belastingen en heffingen voor 

rekening van de eigenaar.
Bel 1 + 1.440.235.4840 of email naar service@vitamix.com voor meer informatie .

GARANTIE

5. WAT MAAKT DEZE GARANTIE ONGELDIG
Misbruik, verkeerd gebruik, onzorgvuldig gebruik, wijziging van de Machine, blootstelling aan
abnormale of extreme omstandigheden, of het niet naleven van de gebruikershandleiding maakt deze
Garantie ongeldig.

De garantie is ook ongeldig indien reparaties aan het apparaat of aan een onderdeel van de Machine 
worden uitgevoerd door anderen dan zowel Vitamix of een erkende Vitamix Service Dealer of wanneer 
een onderdeel van de machine die onder deze Garantie valt, wordt gebruikt in combinatie met een 
motorbasis, blenderkan - of beker , of enig ander onderdeel of accessoire dat niet uitdrukkelijk door 
Vitamix is toegestaan.

6. HOE EEN GEAUTORISEERDE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN ONDER DEZE GARANTIE
In het geval dat de machine of een onderdeel van het apparaat moet worden onderhouden of gerepareerd , 
neem dan contact op met Vitamix Klantenservice op +1.800.848.2649 of +1.440.235.4840. U wordt gevraagd 
om de datum van aankoop en het bewijs van aankoop voor elk product dat niet is geregistreerd bij Vitamix . 
Voor elk product dat onder deze Garantie valt wordt een retour autorisatienummer gegeven, up-to-date 
verzendinstructies en een pre-paid 'pick-up'-label. Vitamix zal de standaard verzendkosten betalen voor het 
retourneren van een Machine of een onderdeel voor garantie en reparatie én voor de retourzending van het 
product aan u na de garantie reparatie of vervanging. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten in 
geval van speciale verzoeken voor verzending. 

Binnen de Verenigde Staten en Canada, wordt deze Garantie direct gehonoreerd door Vita-Mix® Corporation.

United States 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

U wordt geacht het geretourneerde product te hebben aanvaard "zoals deze is" bij aflevering , tenzij u Vitamix 
de hoogte heeft gebracht van eventuele problemen, zoals verzendschade, binnen 48 uur na levering .



Voor het volledige aanbod van Vitamix producten, 

zie vitamix.com

Vita-Mix® Corporation

8615 Usher Road

Cleveland, OH 44138-2103 U.S.A. 

+1.440.235.4840 / +1.800.848.2649 

vitamix.com

©2014 Vita-Mix Corporation. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or 
by any means or stored in a database or retrieval system without the written permission of the Vita-Mix Corporation.

Indien van toepassing:

PRODUCT SPECIFICATIES

Vitamix S30
Elektrische gegevens:
220-230 Volt, 50 Hz, 7 Amp.

Afmetingen: 
Breedte: 15,2 cm
Diepte: 22.9 cm
Hoogte:  Motorbasis - 20,3 cm 

 0,6 liter (20 ounce) blenderbeker - 19,1 cm
 1,2 liter (40 ounce) blenderkan - 20,3 cm




