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INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af 
din nye køkkenmaskine, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning, 
før du tager apparatet i brug. Vær 
særligt opmærksom på sikkerhedsforan-
staltningerne. Vi anbefaler dig desuden at 
gemme brugsanvisningen, hvis du senere 
skulle få brug for at genopfriske appara-
tets funktioner.

GENERELLE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Apparatet må anvendes af børn på

over 8 år og personer med nedsat føl-
somhed, fysiske eller mentale handi-
cap, forudsat at de overvåges eller er
blevet instrueret i brugen af apparatet
på en sikker måde og forstår de
dermed forbundne risici. Børn må
ikke lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke udføres af
børn, medmindre de er under opsyn.

• Når apparatet er i brug, bør det
holdes under konstant opsyn. Når
apparatet anvendes, skal børn, der
opholder sig i nærheden af det, altid
holdes under opsyn. Apparatet er ikke
legetøj.

• Forkert brug af apparatet kan med-
føre personskade og beskadige ap-
paratet.

• Anvend kun apparatet til det, det er
beregnet til. Producenten er ikke ans-
varlig for skader, der opstår som følge
af forkert brug eller håndtering (se
også under Garantibestemmelser).

• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke
anvendes udendørs eller til erhvervs-
brug.

• Fjern al emballage og alle transport-
materialer fra apparatet indvendigt og
udvendigt.

• Kontroller, at apparatet ikke har
synlige skader, og at der ikke mangler
nogen dele.

• Brug ikke apparatet sammen med an-
dre ledninger end den medfølgende.

• Kontrollér, at det ikke er muligt at
trække i eller snuble over appara-
tets ledning eller en eventuel for-
længerledning.

• Apparatet må ikke anvendes sammen
med et tænd/sluk-ur eller et separat
fjernbetjeningssystem.

• Sluk apparatet, og tag stikket ud af
stikkontakten før rengøring, og når
apparatet ikke er i brug.

• Undlad at trække i ledningen, når du
tager stikket ud af stikkontakten, men
tag fat om selve stikket.

• Hold ledningen og apparatet væk fra
varmekilder, varme genstande og
åben ild.

• Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.

• Ledningen må ikke bøjes eller vikles
omkring apparatet.
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• Kontrollér jævnligt, om ledningen eller

stikket er beskadiget, og brug ikke
apparatet, hvis dette er tilfældet, eller
hvis det har været tabt på gulvet, tabt
i vand eller er blevet beskadiget på
anden måde.

• Hvis apparatet, ledningen eller stikket
er beskadiget, skal apparatet efterses
og om nødvendigt repareres af en
autoriseret reparatør.

• Apparatet må kun tilsluttes 230 V, 50
Hz. Garantien bortfalder ved tilslut-
ning til en forkert spænding.

• Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv. Kontakt købsstedet, hvis der
er tale om en defekt, der falder ind
under garantien.

• Hvis der foretages uautoriserede
indgreb i apparatet eller tilbehøret,
bortfalder garantien.

• Apparatet og ledningen skal være
utilgængelig for børn under 8 år.

SÆRLIGE 
SIKKERHEDSFORSKRIFTER 
• Anbring altid apparatet på et tørt, 

plant og stabilt underlag med god 
afstand til bordkanten.

• Brug ikke apparatet, hvis skålen eller 
de øvrige tilbehørsdele er beskadiget.

• Sørg for, at tilbehørsdelene er mon-
teret korrekt og sidder ordentligt fast, 
før du tænder for apparatet.

• Stik ALDRIG fingrene, køkkenred-
skaber eller lignende ind i apparatets 
eller tilbehørets åbninger.

• Hold hænder og køkkenredskaber på 
afstand af piskeris og dejkrog/K-
spade, mens apparatet kører.

• Rør ALDRIG ved de bevægelige dele, 
før apparatet er standset helt.

• Sluk altid for apparatet, og tag stikket 
ud af stikkontakten, før du skifter 
tilbehør.

• Apparatet må maksimalt køre 10 
minutter uafbrudt. Lad det køle af, 
inden du fortsætter med at bruge det.

• Der må maksimalt kommes 1600 
gram ingredienser i røreskålen (1000 
gram mel og 600 gram vand).
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APPARATETS DELE
1. Arm

2. Udløserknap til arm

3. Tænd/sluk-knap med 
hastighedsvælger

4. Kabinet

5. Fødder

6. Motoraksel

7. Påfyldningslåg

8. Stænkskærm

9. Ballonpiskeris

10. K-spade

11. Dejkrog

12. Skål

13. Dejskraber

FØR IBRUGTAGNING
• Fjern alt indpakningsmaterialet.

• Vask alle dele, der kommer i kontakt
med fødevarer, inden du anvender
apparatet første gang (eller efter
længere tids opbevaring uden brug).

TÆNDE OG SLUKKE
Drej tænd/sluk-knappen (3) til den øn-
skede hastighedsindstilling:

Tilbehør Hastighed
Dejkrog 1-2
K-spade 2-4
Ballonpiskeris 6

Drej tænd/sluk-knappen til positionen 0 
for at slukke for apparatet igen.
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BRUG
1. Stil apparatet på et plant underlag,

f.eks. et køkkenbord, og kontrollér, at
den står stabilt.

2. Vip udløserknappen (2) med uret, og
vip armen (1) op, til den låses fast
med et klik.

3. Sæt stænkskærmen (8) på armen, og
drej den let med uret, så den låses
fast.

4. Hæld ingredienserne i skålen (12).

5. Anbring skålen i fordybningen på ap-
paratet, og drej den let med uret, så
den låses fast.

6. Sæt det ønskede tilbehør (9, 10, 11)
på motorakslen (6), og drej det, til
stifterne på motorakslen er ud for
hullerne i tilbehørets skaft. Tryk tilbe-
høret mod motorakslen, og drej det
mod uret, til det låses fast. Træk let i
tilbehøret for at sikre dig, at det sidder
korrekt.

7. Sænk armen, så den klikker på plads
i sænket position. Stænkskærmen
skal sidde helt tæt mod skålen.

8. Tænd for apparatet ved at dreje
tænd/sluk-knappen (3) til den øn-
skede hastighedsindstilling.
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9. Hvis du skal skrabe skålen un-

dervejs, skal tilbehøret først være
standset helt. Brug den medfølgende
dejskraber (13), aldrig fingrene.

10. Når ingredienserne i skålen er pisket,
æltet eller sammenrørt tilstrækkeligt,
skal du slukke for apparatet ved at
dreje tænd/sluk-knappen til positionen
0.

11. Vip armen op, så du kan komme til
skålen.

12. Når du er færdig med at bruge appa-
ratet, skal du slukke for det og vippe
armen op. Afmonter tilbehøret ved at
dreje det med uret, til det kan tages
af.

13. Drej skålen mod uret for at tage den
af.

RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du være 
opmærksom på følgende punkter:

• Medmindre andet er udtrykkeligt
angivet i rengøringsanvisningerne, må
ingen af delene vaskes i opvaske-
maskine.

• Tag stikket ud af stikkontakten, og lad
apparatet køle helt af, før du rengør
det.

• Apparatet må ikke nedsænkes i vand,
og der må ikke trænge vand ind i det.

• Rengør apparatet ved at tørre det af
med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt
lidt opvaskemiddel til vandet, hvis ap-
paratet er meget snavset.

• Brug ikke stålsvampe, skure-svampe
eller nogen former for stærke,
opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre ap-
paratet med, da det kan ødelægge
apparatets udvendige overflader.

• Skil delene ad, og rengør alle
tilbehørsdelene separat. Alle aftage-
lige dele kan vaskes i varmt vand tilsat
opvaskemiddel. Skålen kan vaskes i
opvaskemaskine.

• VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt
efter rengøring, inden det bruges igen.
Apparatet må ikke bruges, hvis det er
fugtigt.



7

DK
OPLYSNINGER OM BORT-
SKAFFELSE OG GENBRUG AF 
DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette produkt er forsynet med 
dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må 
kasseres sammen med almindeligt hush-
oldningsaffald, da elektrisk og elektronisk 
affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver 
medlemsstat sikre korrekt indsamling, 
genvinding, håndtering og genbrug af 
elektrisk og elektronisk affald. Private 
husholdninger i EU kan gratis aflevere 
brugt udstyr på særlige genbrugssta-
tioner. I visse medlemsstater kan du i 
visse tilfælde returnere det brugte udstyr 
til den forhandler, du købte det af på bet-
ingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt 
forhandleren, distributøren eller de kom-
munale myndigheder for at få yderligere 
oplysninger om, hvordan du skal håndtere 
elektrisk og elektronisk affald.

RESERVEDELE
Reservedele til dette apparet fås hos: 

CJ Hvidevareservice Aalborg Aps. 

Thorndahsvej 11 

DK-9200 Aalborg SV 

Tlf.: +45 9818 2100 

www.cjhvidevareservice.dk 

GARANTIBESTEMMELSER 
Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages

- hvis der har været foretaget uauto-
riserede indgreb i apparatet

- hvis apparatet har været misligholdt,
udsat for en voldsom behandling eller
lidt anden form for overlast

- hvis fejl i apparatet er opstået på
grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter 
på funktions- og designsiden, forbeholder 
vi os ret til at foretage ændringer i produk-
tet uden forudgående varsel.

IMPORTØR
A/S Harald Nyborg

Odense, Danmark

Vi tager forbehold for trykfejl.
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INLEDNING
För att du ska få ut så mycket som möjligt 
av din nya apparat är det lämpligt att du 
läser igenom denna bruksanvisning in-
nan du tar apparaten i bruk. Var speciellt 
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. 
Vi rekommenderar att du sparar bruksan-
visningen för framtida bruk.

ALLMÄNNA 
SÄKERHETSANVISNINGAR
• Denna apparat får användas av barn

från 8 år och uppåt och av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller bristfällig
erfarenhet och kunskap, endast om
de övervakas eller har instruerats
om hur man använder apparaten på
ett säkert sätt och så att de förstår
riskerna. Barn får inte leka med ap-
paraten. Barn får inte utföra rengöring
och underhåll utan tillsyn.

• Lämna inte apparaten utan tillsyn
medan den är påslagen. Barn som
befinner sig i närheten av apparaten
när den är i bruk bör hållas under up-
psikt. Apparaten är inte en leksak.

• Felaktig användning av apparaten
kan leda till personskador eller skador
på apparaten.

• Använd endast apparaten för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren
ansvarar inte för personskador eller
materiella skador som uppstår till följd
av felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).

• Endast för hemmabruk. Får ej an-
vändas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.

• Ta bort allt förpacknings- och trans-
portmaterial från apparatens in- och
utsida.

• Kontrollera att apparaten inte har
några synliga skador och att inga
delar fattas.

• Använd inte apparaten med någon
annan sladd än den som medföljer.

• Kontrollera att ingen riskerar att snub-
bla över sladden eller en eventuell
förlängningssladd.

• Apparaten får inte användas tillsam-
mans med en timeromkopplare eller
ett separat fjärrstyrt system.

• Stäng av apparaten och dra ut kon-
takten från uttaget vid rengöring eller
när apparaten inte används.

• Undvik att dra i sladden när stickkon-
takten ska dras ut ur vägguttaget. •
Håll i kontakten i stället.

• Undvik att ha sladden och apparaten i
närheten av värmekällor, heta föremål
och öppna lågor.

• Se till att sladden har vecklats ut helt.

• Sladden får inte snurras eller viras
runt apparaten.
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• Kontrollera regelbundet att inte slad-

den eller stickproppen är skadade,
och använd inte apparaten om någon
del är skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.

• Om apparaten, sladden eller kontak-
ten har skadats ber du en auktorise-
rad reparationstekniker inspektera
dem och vid behov reparera dem.

• Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Garantin gäller inte om apparaten
ansluts till ett uttag med felaktig spän-
ning.

• Försök aldrig att reparera apparaten
själv. Kontakta inköpsstället för repa-
rationer som täcks av garantin.

• Ej auktoriserade reparationer eller
ändringar gör garantin ogiltig.

• Håll apparaten och dess sladd utom
räckhåll för barn under 8 år.

SPECIELLA SÄKERHETS-
ANVISNINGAR 
• Placera alltid apparaten på ett torrt, 

jämnt och stadigt underlag, långt bort 
från arbetsytans kanter.

• Använd inte apparaten om skålen 
eller andra tillbehör är skadade.

• Kontrollera att tillbehören är säkert 
och korrekt monterade innan du sät-
ter på apparaten.

• Stoppa ALDRIG in fingrar, köksreds-
kap eller liknande i apparatens eller 
tillbehörets öppningar.

• Håll händer och köksredskap borta 
från visp eller degkrok/flatblandare 
medan ap-paraten är igång.

• Rör ALDRIG vid apparatens rörliga 
delar förrän de har stannat helt.

• Stäng alltid av apparaten genom att 
dra ut sladden från eluttaget innan du 
byter tillbehör.

• Apparaten får aldrig köras längre än 
10 minuter åt gången. Låt apparaten 
svalna innan den startas på nytt.

• Det får inte vara mer än 1600 g ingre-
dienser i blandarskålen (1000 g mjöl 
och 600 g vatten).
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APPARATENS DELAR
1. Arm

2. Frigöringsknapp för arm

3. På-/avknapp med hastighetsväljare

4. Ytterhölje

5. Fötter

6. Motoraxel

7. Påfyllningslock

8. Stänkskydd

9. Ballongvisp

10. Flatblandare

11. Degkrok

12. Skål

13. Degskrapa

FÖRE ANVÄNDNING
• Ta bort allt förpackningsmaterial.

• Innan apparaten används för första
gången, eller efter en lång tids förvar-
ing, ska alla delar som kommer i
kontakt med livsmedel rengöras.

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV
Vrid på-/avknappen (3) till önskad has-
tighetsinställning.

Tillbehör Hastighet
Degkrok 1-2
Flatblandare 2-4
Ballongvisp 6

Vrid på-/avknappen till position 0 för att 
stänga av apparaten igen.
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ANVÄNDNING
1. Placera apparaten på en plan yta,

t.ex. en köksbänk och se till att den
står stadigt.

2. Luta frigöringsknappen (2) medsols
och armen (1) uppåt tills den klickar
fast.

3. Placera stänkskyddet (8) på armen
och vrid det försiktigt medsols tills den
klickar fast.

4. Häll ingredienserna i skålen (12).

5. Placera skålen på apparaten och vrid
den försiktigt medsols tills den klickar
fast.

6. Placera önskat tillbehör (9, 10, 11) på
motoraxeln (6) och vrid det tills stiften
på motoraxeln är i linje med hålen i
tillbehörsaxeln. Tryck tillbehöret mot
motoraxeln och vrid medsols tills det
klickar fast. Dra försiktigt i tillbehöret
för att kontrollera att det sitter fast.

7. Sänk armen så att den klickar fast i
sänkt position. Stänkskyddet måste
ligga an mot skålen.

8. Sätt på apparaten genom att vrida på-
/avknappen (3) till önskad hastighets-
inställning.
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9. Om du behöver skrapa skålens insida 

ska du vänta tills tillbehöret har stan-
nat helt. Avänd degskrapa (13) som 
medföljer, aldrig fingrarna.

10. När ingredienserna i skålen är tillräck-
ligt vispade, knådade eller blandade, 
stäng av apparaten genom att ställa 
på-/avknappen till position 0.

11. Fäll upp armen så att du når skålen.

12. När du är färdig med apparaten, stäng 
av den och fäll upp armen. Ta bort 
tillbehöret genom att vrida det 
medsols tills det kan tas av.

13. Vrid skålen motsols för att ta av den.

RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på 
följande:

• Observera att inga av denna apparats
delar kan diskas i maskin, om inte an-
nat tydligt är specificerat i rengöring-
sinstruktionerna nedan.

• Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt
apparaten svalna helt innan du rengör
den.

• Sänk aldrig ner apparaten i vatten och
se till att inget vatten tränger in i
apparaten.

• Rengör apparaten genom att torka
den med en fuktig trasa. Lite diskme-
del kan användas om apparaten är
mycket smutsig.

• Använd aldrig skursvamp, stålull eller
någon form av starka lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för att
rengöra apparaten eftersom det kan
skada apparatens utsida.

• Montera isär delarna och rengör alla
tillbehör separat. Alla avtagbara delar
kan diskas med hett vatten och disk-
medel. Skålen kan även diskas i
diskmaskin.

• VIKTIGT! Låt torka helt efter
rengöring. Använd inte apparaten om
den är fuktig.
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INFORMATION OM KASSERING 
OCH ÅTERVINNING AV DENNA 
PRODUKT
Lägg märke till att denna produkt är märkt 
med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får 
kasseras ihop med vanligt hushållsavfall 
eftersom avfall som utgörs av eller in-
nehåller elektriska eller elektroniska delar 
måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter kräver att varje medlemsstat 
vidtar åtgärder för korrekt insamling, 
återvinning, hantering och materialåtervin-
ning av sådant avfall. Privata hushåll inom 
EU kan utan kostnad lämna sin använda 
utrustning till angivna insamlingsplatser. 
I en del medlemsländer kan använda 
apparater återlämnas till återförsäljaren 
om man köper nya produkter. Kontakta 
en återförsäljare, distributör eller lokala 
myndigheter för ytterligare information om 
hantering av avfall som utgörs av eller in-
nehåller elektriska eller elektroniska delar.

RESERVDELAR
Reservdelar för denna apparat finns att 
beställa från: 

CJ Hvidevareservice Aalborg Aps. 

Thorndahsvej 11 

DK-9200 Aalborg SV 

Tel.: +45 9818 2100 

www.cjhvidevareservice.dk 

GARANTIVILLKOR 
Garantin gäller inte:

- Om ovanstående instruktioner inte
har följts

- Om apparaten har modifierats

- Om apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling eller
fått någon form av skada

- Om apparaten är trasig på grund av
felaktig nätströmförsörjning.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i 
fråga om funktion och design förbehåller 
vi oss rätten till ändringar av våra produk-
ter utan föregående meddelande.

IMPORTÖR
A/S Harald Nyborg

Odense, Danmark

Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
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