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118  |  DELAR OCH FUNKTIONER

Skydd för 
blandningsbladen*

Kastrullskydd*

DELAR OCH FUNKTIONER
DELAR OCH TILLBEHÖR

Blandningsstav i 
rostfritt stål med 
vridlås 20 cm

Motor kropp

S-blandningsblad

Strömbrytare

Hastighetsreglage

* Ej tillgängligt för alla modeller

Blandningsstav 
33 cm*

Nätsladd 1,5 m

700 mL blandnings-
behållare med lock

S-blandningsblad*
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DELAR OCH FUNKTIONER

Hastighetsreglage 
Hastigheten justeras enkelt�
 
Enkeltrycksknapp för ström  
Starta stavmixern genom att trycka på 
strömbrytaren, och håll den intryckt under 
mixningen� För att stoppa mixningen 
släpper du bara upp strömbrytaren�
 
Motorkropp 
Utformad för att den ska kännas behaglig 
att hålla utan att du ska förlora greppet 
om den�
 
Kraftfull likströmsmotor (visas ej) 
Ger en kraftfull mixningseffekt�  
Har utformats för tyst driftgång  
med lång livslängd�
 

Nätsladd 1,5 m 
Nätsladden är tillräckligt lång för att 
kunna använda stavmixern vid spisen eller 
bakbordet, och är rundad utan skåror 
vilket gör det enkelt att rengöra den� Ett 
sladdband i silikon för praktisk förvaring av 
nätsladden följer med�
 
Blandningsstav i rostfritt stål med vridlås 
Fästes på motorkroppen genom att  
vrida på den, och roteras sedan för att 
låsas på plats� Det vassa bladet i rostfritt 
stål täcks över under mixningen för att 
förhindra stänk�
 
Blandningsbehållare 
700 mL BPA-fri behållare med lock�
 

STAVMIXERNS FUNKTIONER
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid 
grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat 
följande:
1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt 

kan det leda till personskada.
2.  För att undvika risk för elektriska stötar ska inte 

stavmixerns motorkropp, nätsladd eller stickkontakt 
placeras i vatten eller andra vätskor.

3. Den här apparaten är inte avsedd att användas 
av personer med fysiska, sensoriska eller mentala 
handikapp eller andra (såsom barn) som saknar 
erfarenhet eller kunskap såvida inte dessa övervakas 
eller handleds av någon säkerhetsansvarig.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in �era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. 
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada 
dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden �nns att hitta efter varningssymboler  som 
innehåller antingen ordet “FARA” eller “VARNING”. Dessa ord betyder:

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte omedelbart följer instruktionerna.

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken 
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

FARA

VARNING
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SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN  |  121

4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn 
under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller 
mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, 
om de inte övervakas eller först får instruktioner 
angående säker användning av apparaten och 
eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. 
Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens 
överinseende.

5. Barn bör hållas under uppsikt för att garantera att 
stavmixern inte används som leksak. Låt inte barn 
använda mixern utan uppsikt. Var försiktig när den 
används i närheten av barn.

6. Koppla alltid bort stavmixern från strömförsörjning
skällan om den lämnas utan uppsikt och före montering, 
isärtagning eller rengöring. Lämna aldrig mixern 
obevakad när den är igång.

7. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar.
8. Använd inte en matberedare med en skadad nätsladd 

eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel 
på, eller efter att den har tappats på marken eller på 
något annat  sätt skadats. Lämna in matberedaren till 
närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning 
och reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.

9. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av 
tillverkaren, dess servicerepresentant eller annan 
person med liknande kvalificering för att förhindra fara.

10. Användning av tillsatser som inte rekommenderas eller 
säljs av tillverkaren kan ge upphov till brand, elektriska 
stötar eller personskador.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN
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11. Använd inte apparaten utomhus.
12. Låt inte sladden hänga över en bordskant  

eller liknande.
13. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor 

(inklusive spisen).
14. När du mixar vätskor (speciellt vätskor som är 

upphettade) ska du använda ett högt kärl, eller bereda 
små mängder vid varje tillfälle, för att minska på spillet.

15. Håll händer och redskap utanför kärlet under 
mixningen för att minska risken för att allvarliga 
personskador eller skador på mixern uppstår. En 
slickepott eller liknande redskap kan användas, 
men endast när maskinen inte är igång.

16. Knivbladen är vassa. Var försiktig när du hanterar 
vassa skärblad, när skålen töms och vid rengöring.

17. Var försiktig när du tillsätter och mixar het vätska i 
tillbringaren och akta dig för stänk och ånga.

18. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom 
liknande användningsområden, såsom:
 -  i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor 
och i andra arbetsmiljöer
 -  i gårdshus
 -  av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
 -  i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN
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Spänning: 220-240 VAC
Frekvens: 50-60 Hertz
Wattal: 180 Watts

SÄKER ANVÄNDNING AV STAVMIXERN
ELEKTRISKA KRAV

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

OBS! Om stickkontakten inte passar 
i vägguttaget ska du kontakta en 
behörig elektriker� Modifiera inte själv 
stickkontakten på något sätt�

Sopsortering av 
förpackningsmaterialet 
Förpackningsmaterialet består av 100 % 
återvinningsbart material och är märkt 
med återvinningssymbolen � De olika 
beståndsdelarna bör därför sopsorteras 
i enlighet med anvisningarna på den lokala 
återvinningsstationen� 

Kassering av produkten 
- Den här produkten är märkt enligt 
EG-direktivet 2012/19/EU rörande 
avfall från elektrisk och elektronisk 
utrustning (Waste Electrical and Electronic 
Equipment, WEEE)� 

- Genom att sedan slänga denna produkt 
på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om 
miljö och hälsa� 

- Om symbolen  finns på produkten 
eller i den medföljande dokumentationen 
får den inte slängas i hushållssoporna utan 
måste lämnas till återvinningsstationen och 
sorteras som elskrot� 
Mer detaljerad information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna 
produkt kan du få från lokala myndigheter, 
avfallsentreprenör eller från butiken där 
du köpte produkten� 
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MONTERA IHOP STAVMIXERN

Innan du använder KitchenAids stavmixer 
för första gången ska du torka av 
motorkroppen och tillsatserna med en 
ren, fuktig trasa för att få bort smuts  
eller damm� En mild tvållösning går  
bra att använda, men använd inga 
slipande rengöringsmedel�

OBS! Sänk inte ner motorkroppen 
eller tillsatserna i vatten�

Torka sedan med en mjuk trasa� Diska alla 
andra tillsatser och tillbehör för hand eller 
i översta facket på diskmaskinen� Låt alla 
delar torka grundligt�

OBS! Försäkra dig alltid om att 
stick kontakten har dragits ut ur 
vägguttaget innan du sätter fast eller 
tar av tillsatser�

Blandningsstav  
33 cm*

Skydd för blandningsbladen* 
Knäpps enkelt på blandningsbladen 
och skyddar dessa när stavmixern inte 
används�

Kastrullskydd* 
Kastrullskyddet kan knäppas på någon av 
de blandningsblad som följer med, och 
skyddar stavmixern och dina köksredskap�

OBS! Försäkra dig om att skyddet 
för blandningsbladen sätts fast med 
monteringsklamrarna placerade mellan 
blandningsbladens öppningar�

OBS! Försäkra dig om att skyddet 
för kastrullskyddet sätts fast med 
monterings klamrarna placerade mellan 
blandnings bladens öppningar�

Öppning

Öppning

* Ej tillgängligt för alla modeller

ANVÄNDA DIN STAVMIXER
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Öppning

Öppning

Använd blandningsstavstillsatsen för smoothies, milkshakes, soppor, kokta grönsaker, 
glasyr eller barnmat� 

ANVÄNDA DIN STAVMIXER
ANVÄNDA BLANDNINGSSTAVEN

1

VALFRITT: Om du använder den 
33 cm långa blandningsstaven (ej 
tillgänglig för alla modeller), fäster du 
den på blandningsbladet och vrider 
tills det klickar för att låsa fast armen�

2
För in blandningsstaven i 
motorkroppen och vrid om tills den 
klickar på plats�

3 Anslut nätsladden till ett  
jordat eluttag�

Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag. 

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING
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VIKTIGT: Stavmixern får endast sänkas 
ner i vätska upp till tillsatsens längd� 
Sänk inte ner stavmixern längre än  
till skarven på mixnings tillsatsen� Sänk 
inte ner motor kroppen i vätskor eller 
andra blandningar�

4
Ställ in stavmixern på Speed 1 
(hastighet 1)� Justera hastigheten 
genom att vrida hastighetsreglaget 
överst på stavmixern�

5 Stick ner stavmixern i blandningen�

6 Tryck på knappen POWER (ström) för 
att starta stavmixern� 7

När du har mixat klart släpper du 
strömbrytaren innan du drar upp 
stavmixern ur blandningen�

8
Dra genast ut stickkontakten ur 
vägguttaget efter användning, innan 
du avlägsnar eller byter ut tillsatser�

ANVÄNDA DIN STAVMIXER
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MIXNINGSTIPS

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Mixning: Stick ner stavmixern, med 
blandnings staven fastsatt, i kannan med 
ingredienser i en vinkel� Använd den 
andra handen för att täcka över kannans 
överdel så att det inte stänker och för 
att hålla den stadigt på plats� Kom ihåg 
att stoppa stavmixern innan du drar upp 
den ur kannan för att undvika att det 
stänker�

Uppdragning: Låt stavmixern förbli i 
kannans botten någon sekund, och håll 
den sedan i en vinkel för att därefter 
långsamt dra den uppåt längs kannans 
ena sida� Samtidigt som du drar 
stavmixern uppåt kan du lägga märke 
till att också ingredienserna från kannans 
botten kommer att dras med� När 
ingredienserna inte längre dras med upp 
från botten sticker du ner stavmixern 
i kannans botten igen för att upprepa 
processen till dess att alla ingredienser 
har fått önskad konsistens�

Handledsrörelse: Genom att använda 
en lätt cirkulär rörelse som utgår från 
din handled drar du stavmixern uppåt 
något för att därefter låta den sjunka ner 
i blandningen igen� Låt handledsrörelsen 
och stavmixerns vikt göra jobbet� 
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• Skär fasta livsmedel i små bitar så att de 
lättare kan mixas eller hackas�

• Stavmixern är försedd med termiskt 
skydd mot höga drifttemperaturer�  
Om stavmixern plötsligt skulle stoppa 
när du använder den ska du koppla  
från strömmen till stavmixern och ge 
den 10 minuter för att automatiskt 
återställa sig�

• För att undvika stänk ska du sänka 
ner stavmixern i blandningen innan 
du trycker på strömbrytaren, och 
släppa strömbrytaren innan du tar upp 
stavmixern ur blandningen�

• Vid mixning i en kastrull på en spis ska 
du ta av kastrullen från plattan för att 
skydda stavmixern från att överhettas�

• För att få bästa möjliga mixningsresultat 
ska du hålla stavmixern i vinkel och röra 
den varsamt upp och ner inuti kärlet� 
Stöt inte neråt på blandningen med 
stavmixern�

• För att undvika att kärlet överfylls ska 
du räkna med att blandningen kommer 
att utvidgas inuti kärlet när du börjar 
använda stavmixern�

• Försäkra dig om att stavmixerns  
extra långa nätsladd inte ligger  
över ett hett värmeelement�

• Lämna inte kvar stavmixern i en  
het kastrull på spisen medan  
den inte används�

• Avlägsna hårda föremål (som till 
exempel fruktkärnor eller ben) från 
blandningen innan du börjar mixa eller 
hacka ingredienserna så att inte bladen 
tar skada�

• Använd inte din stavmixer för att 
mixa eller hacka kaffebönor eller 
hårda kryddväxter (som till exempel 
muskotnötter)� Matberedning av dessa 
typer av livsmedel riskerar att skada 
stavmixerns blad�

• Använd inte blandningsbehållaren 
i mikrovågsugnen�

ANVÄNDNINGSTIPS

TIPS FÖR BRA RESULTAT
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RENGÖRING AV TILLBEHÖR FÖR STAVMIXERN

1. Diska blandningsarm*, behållare 
med lock, skärblad, bladskydd* och 
kastrullskydd* i varmt diskvatten eller 
i översta facket på diskmaskinen� 

2. Torka sedan ordentligt med en  
mjuk trasa�

RENGÖRA MOTORDELEN

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Den stavmixern bör alltid rengöras före 
första användningstillfället efter varje 
gång den har använts och innan den läggs 
undan för förvaring�
1.  Koppla från strömmen till stavmixern 

innan den rengörs�
2. Ta bort alla tillbehör�
3. Torka av motordelen och nätsladden 

med en varm, löddrig trasa och torka 
sedan rent med en fuktad trasa� Torka 
med en mjuk trasa� Ett milt diskmedel 
går bra att använda, men använd inga 
slipande rengöringsmedel� VIKTIGT: Sänk inte ner motorkroppen 

i vatten eller i andra vätskor�

* Ej tillgängligt för alla modeller
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GARANTI OCH SERVICE
GARANTI FÖR KITCHENAID STAVMIXER

Garantins 
giltighetstid:

KitchenAid kommer 
att betala för: KitchenAid betalar inte för:

Europa, 
Mellanöstern 
och Afrika: 
5KHB1231
Två års fullständig 
garanti räknat 
från inköpsdatum.

Reservdelar och arbets-
kostnader för reparation 
av fel i material eller 
utförande. All service 
måste utföras av ett 
auktoriserat KitchenAid 
servicecenter.

A.  Reparationer om stavmixern 
används för andra ändamål 
än normal matberedning 
för hushåll.

B.  Skador till följd av 
olyckor, förändringar, 
felaktig användning, 
ovarsam hantering eller 
installation/användning 
som inte uppfyller lokala 
elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

©2017 Alla rättigheter förbehålls� 
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande�

SERVICECENTER

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www�KitchenAid�eu

Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www�kitchenaid�eu

All service måste utföras lokalt av ett 
auktoriserat KitchenAid servicecenter� 
Kontakta återförsäljaren för enheten för 
att få namnet på närmaste auktoriserade 
KitchenAid servicecenter�

Allmänna frågor:  

El & Digital 
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM 
08-845180
Rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770
Centralservice i Osby AB 
Tegvägen 4 
283 44 OSBY 
0479-13048
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