STAVMIXER-SET

BRUKSANVISNING
Läs de här anvisningarna noga innan du använder apparaten och spara dem för framtida behov.

Tekniska data
Modellnr:

912468/LK-1817/J-1049-5

Märkström:

AC 220–240V

Märkfrekvens:

50Hz

Märkeffekt:

200W

Allmänna specifikationer

A. Knapp för låg hastighet
B. Knapp för hög hastighet
C. Motorenhet
D. Mixerstav
E. Lock till hackarskål
F. Knivblad till hackarskål
G. Hackarskål
H. Bägare

Viktigt!
Doppa aldrig motorenheten i vatten eller någon annan vätska, och skölj den inte under kranen. Använd
endast en fuktig trasa för att rengöra motorenheten.
Varning


Kontrollera att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du
ansluter apparaten.



Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten eller andra delar är skadade.



Om nätsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, av det servicecenter som godkänts av
tillverkaren eller av en liknande behörig person för att undvika fara.



Lämna aldrig apparaten obevakad.



Den här apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.



Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn. Barn ska övervakas för att säkerställa att
de inte leker med apparaten.



Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på
erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner gällande säker användning av apparaten
och under förutsättning att de förstår eventuella risker.



Rör aldrig knivbladen när apparaten är inkopplad. Knivbladen är väldigt vassa.



Om knivbladen fastnar ska du koppla ur apparaten innan du tar bort ingredienserna som blockerar
knivbladen.

Varning:


Stäng av apparaten och dra ut nätsladden innan du byter tillbehör eller vidrör delar som är rörliga under
användning.



Försiktighet bör vidtas vid hantering av vassa knivblad, tömning av skålen och under rengöring.



Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.



Överbelasta inte apparaten genom att lägga för mycket mat i den och låt den inte köra kontinuerligt i
mer än 30 sekunder.

Förberedelser inför användning


Rengör delar som kommer i kontakt med mat noggrant innan du använder apparaten för första gången.



Låt varma ingredienser svalna innan du tillreder dem (maxtemperatur 60 °C).



Skär stora ingredienser i bitar på ungefär 2 cm innan du tillreder dem.



Montera apparaten ordentligt innan du sätter i kontakten i vägguttaget.

Användning av apparaten
Stavmixer
Stavmixern är avsedd för:

– blandning av vätskor, till exempel mejeriprodukter, såser, fruktjuicer, soppor, blandade drycker och shakes
– blandning av mjuka ingredienser, till exempel
– puréer av kokta ingredienser, som barnmat.
1.

Fäst mixerstaven på motorenheten (du ska höra ett klick).

2.

Sänk ner knivbladen helt i ingredienserna.

3.

Tryck på hastighetsknappen ”1” eller ”2” för att sätta på apparaten.

4.

Styr långsamt apparaten upp och ner i och i en cirkelrörelse för att blanda alla ingredienser.

Hackare
Hackaren är avsedd för att hacka ingredienser som nötter, kött, lök, hårdost, kokta ägg, vitlök, örter, torrt
bröd, med mera.
Knivbladen är väldigt vassa! Var därför mycket försiktig vid hantering av knivbladen. Var särskilt försiktig
när du avlägsnar knivbladen från hackarskålen, när du tömmer hackarskålen och under rengöring.
1.

Placera knivbladen i hackarskålen.

2.

Lägg ingredienserna i hackarskålen.

3.

Sätt på locket på hackarskålen.

4.

Fäst motorenheten på hackarskålen.

5.

Tryck på den normala hastighetsknappen eller turboknappen för att sätta på apparaten.

Om ingredienserna fastnar längs skålens sidor kan du lossa dem genom att tillsätta vätska eller använda en
slickepott. Låt alltid apparaten svalna efter tillredning av kött.
Underhåll och rengöring

Det är enklast att rengöra apparaten, dess delar och tillbehör direkt efter användning.
1. Koppla ur apparaten före rengöring.
2. Doppa inte motorenheten i vatten. Rengör den genom att torka av den med en fuktig trasa.
3. Ta isär de använda tillbehören och rengör dem i diskmaskin eller i varmt vatten med lite
diskmedel.
4. Låt dem lufttorka efter rengöring och förvara dem omsorgsfullt för framtida bruk.
Miljö

Släng

inte apparater markerade med

hushållssymbolen.

återvinningsstation eller kontakta din kommun.

Ta produkten till din

lokala

