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Sikkerhet ved bruk av håndmikseren
Din og andres sikkerhet er svært viktig.
Vi har satt inn en rekke sikkerhetanvisninger i denne bruksanvisningen
og på utstyret. Les alltid sikkerhetsanvisningene og følg dem nøye.
Dette er varselsymbolet.
Dette symbolet gjør deg oppmerksom på mulige farer som kan
ta livet av eller skade deg eller andre.
Alle sikkerhetsanvisninger følger etter varselsymbolet og ordet
"FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr:

FARE
ADVARSEL

Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis
du ikke umiddelbart følger anvisningene.
Du kan dø eller bli alvorlig skadet hvis
du ikke følger anvisningene.

Alle sikkerhetsanvisninger angir hvilken potensiell fare det gjelder, hvordan du
reduserer risikoen for skade, og hva som kan skje hvis du ikke følger instruksjonene.

VIKTIGE forholdsregler
Grunnleggende forholdsregler skal alltid følges ved bruk av elektriske apparater,
inkludert følgende:
1. Les gjennom alle instruksjoner.
2. For å beskytte deg mot elektrisk støt, sett aldri håndmikseren i vann eller andre væsker.
3. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller uten erfaring og kunnskap under tilsyn eller hvis de
har fått veiledning i å bruke apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert.
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av
barn uten tilsyn.
4. Trekk ut støpselet når håndmikseren ikke er i bruk, før deler settes på eller tas av,
og før apparatet rengjøres.
5. Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold hender, hår og klær, så vel som slikkepotter
og andre hjelpemidler, borte fra alt tilleggsutstyr når den er i drift for å redusere faren for
personskade og/eller skade på håndmikseren.
6. Ikke bruk håndmikseren med en skadet ledning eller kontakt eller etter at håndmikseren
har sviktet eller er sluppet eller skadet på noen måte. Send håndmikseren tilbake til
nærmeste autoriserte servicesenter for undersøkelse, reparasjon eller elektrisk eller
mekanisk justering.
7. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av KitchenAid kan føre til brann,
elektrisk støt eller skade.
8. Ikke bruk håndmikseren utendørs.
9. Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benk.
10. La ikke ledningen komme i kontakt med varme flater som komfyrer.
11. Fjern alt tilleggsutstyr fra håndmikseren før rengjøring.
12. Dette produktet er kun beregnet til husholdningsbruk.

TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN
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Sikkerhet ved bruk av håndmikseren
Krav til strømforsyning

Norsk

Spenning: 220-240 volt
Frekvens: 50/60 Hertz
Wattforbruk: 85 Watt
MERK: Hvis støpselet ikke passer
i stikkontakten, må du ta kontakt med
en faglært elektriker. Støpselet må ikke på
noen måte forandres. Ikke bruk adapter.

Kassering av elektrisk utstyr
Kassering av innpakningsmaterialet
Innpakningsmaterialet er 100 % resirkulerbart
og er merket med resirkuleringssymbolet .
De forskjellige delene av innpakningen må
derfor kasseres på en ansvarlig måte
og i henhold til lokale forskrifter for
avfallsdeponering.
Kassering av produktet

- Symbolet på produktet eller på den
vedlagte dokumentasjonen indikerer at det
ikke skal behandles som husholdningsavfall,
men tas med til en egnet innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
For nærmere informasjon om håndtering,
kassering og resirkulering av dette produktet,
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet
eller forretningen der du anskaffet det.

- Dette apparatet er merket i samsvar med
EU‑direktiv 2002/96/EC om kassering av
elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical
and Electronic Equipment - WEEE).
- Ved å sikre at dette produktet blir avhendet
på riktig måte, vil du bidra til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljø og helse som
ellers kunne forårsakes av uhensiktsmessig
avfallshåndtering av dette produktet.

3

Deler og tilleggsutstyr
Mykt håndtak

Hastighetskontroll

Utløsningsknapp
for visp

Luftventiler

Ledningsstropp

Hælstøtte
Strømledning
med kveilelås

Visp med 16 tråder
Turbovisper
Eltekroker

Blandestav

Oppbevaringsbag
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deler og tilleggsutstyr
Veiledning for tilleggsutstyr
Bruk

Turbovisper

småkakedeig
kakedeig

Blandestav

smoothie
milkshake
sauser
salatdressing

Eltekroker

gjærdeig

Visp med 16 tråder

vispet krem
vispede eggehviter
sauser
puddinger

Oppbevaringsbag

for oppbevaring av tilleggsutstyr
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Tilbehør

Klargjøring av håndmikseren
Koble til tilleggsutstyret

ADVARSEL
Fare for skade
Trekk ut stikkontakten før du
berører vispene.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre til
brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.

Viktig: Sørg for å lese og følge de spesifikke
instruksjonene i denne veiledningen for riktig
bruk av håndmikseren.

1

Trekk håndmikserens støpsel ut
av stikkontakten.
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Klargjøring av håndmikseren
B
D

C

Paret tilleggsutstyr (turbovisper, eltekroker)
inkluderer ett tilleggsutstyr med krage (D) og
ett uten (C). Enkelt tilleggsutstyr kommer med
krage (D) (blandestav) eller uten (C) (visp).
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Sett tilleggsutstyrsskaftet med kragen
(D) inn i den store åpningen (B)
i håndmikseren. Rett inn falsene på skaftet
mot hullene i åpningen. Trykk for å feste.

MERK: Et tilleggsutstyrsskaft uten krage
kan brukes i begge åpninger (A eller B).
De med krage kan kun brukes i den store
åpningen (B).

A
B
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Sett tilleggsutstyret uten krage (C) inn
i den lille åpningen (A). Rett inn og
trykk for å feste.

Koble fra tilleggsutstyret

1

6

D

Hvis håndmikseren kjører, stopper du
håndmikseren ved å skyve strømbryteren
til “O” (AV). Trekk håndmikserens
støpsel ut av stikkontakten.
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Trykk på utløsningsknappen
for å utløse tilleggsutstyret fra
håndmikseren, og fjern utstyret.

Bruk av håndmikser

KitchenAid håndmikser visper raskere og mer grundig enn de fleste andre elektriske håndmiksere.
Derfor bør vispetiden i de fleste oppskrifter tilpasses for å unngå overvisping. Vispetiden er raskere
pga. større vispstørrelser.
For å finne ideell vispetid bør du observere røren eller deigen og kun vispe til den har oppnådd
ønsket konsistens som angitt i oppskriften du bruker, som "jevn og kremaktig". Bruk avsnittet
"Anbefalte hastigheter" for å finne de beste vispehastighetene.

Norsk

Bruk av hastighetskontrollen

ADVARSEL
Fare for skade
Trekk ut stikkontakten før du
berører vispene.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre til
brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.

2

Skyv strømbryteren til “I” (PÅ). Motoren
vil starte automatisk ved hastighet 1, og
“1” på hastighetsindikatorkontrollen vil
lyse opp.

1

Koble til håndmikseren i en elektrisk
kontakt.

3

Berør pil opp-knappen for å øke
blandehastigheten til ønsket innstilling.
Om nødvendig, berører du pil nedknappen for å senke blandehastigheten.
Se "Anbefalte hastigheter" for mer
informasjon.

MERK: Håndmikseren starter automatisk
ved hastighet 1 hver gang den skrus på,
uansett hvilke hastighet den sto på da den
ble skrudd av.
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Når blandejobben er fullført, skyver
du strømbryteren til “O” (AV). Trekk
ut støpselet for håndmikseren før du
fjerner tilleggsutstyr.
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Bruk av håndmikser
Anbefalte hastigheter
Håndmikseren med 9 hastigheter starter på den laveste hastigheten (Hastighet 1).
Gå videre til høyere hastigheter etter behov. Indikatorkontrollen for hastighets
innstilling vil lyse opp med det korresponderende antallet for hver hastighet.
Hastighet Tilbehør

Beskrivelse

1

For sakte røring, kombinering og oppstart av
alle blandeprosedyrer. Bruk denne hastigheten
til å røre inn nøtter, sjokoloadebiter, revet ost,
løk, oliven og andre grove ingredienser.

2

Bland mel og andre tørre ingredienser
med væske eller andre våte blandinger.
Elt gjærdeig (brød, pizzadeig) med eltekrokene.

3

Bland våte rører, som pannekakeeller vaffelrøre.

4

Kombiner tunge blandinger, som kakeeller kjeksdeig.

5

Bland tykke deiger, som muffins- eller
kakerøre. Mos poteter eller squash.

6

Bland smør og sukker. Bland kakefyll.

7

Fullfør blanding av kakerører og andre rører.

8

Visp krem- og mousseblandinger.
Bland væsketilberedninger (milkshaker, sauser)
og emulger dressinger.

9

Pisk eggehvite- og marengsblandinger.
Bland væsketilberedninger (milkshaker, sauser)
og emulger dressinger.

MERK: For å blande og elte brøddeig, bruker du eltekrokene. Turbovispene er ikke laget
for dette formålet.
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Vedlikehold og rengjøring

ADVARSEL

ADVARSEL

Fare for skade

Norsk

Rengjøring av håndmikserens hoveddel

Trekk ut stikkontakten før du
berører vispene.
Hvis dette ikke gjøres kan det føre til
brudd i bein, kuttskader eller blåmerker.

Fare for elektrisk støt
Senk aldri maskinen ned i vann.

MERK: Senk aldri håndmikseren ned i vann.

Hvis dette gjøres, kan det føre
til død eller elektrisk støt.

1

Trekk alltid ut kontakten på håndmikseren
før rengjøring. Rengjør strømledningen og
ledningsstroppen med en fuktig klut. Tørk
av med en myk klut.

2

Tørk håndmikseren med en fuktig klut.
Tørk av med en myk klut.

Rengjøring av tilleggsutstyret
Fjern alltid tilleggsutstyr fra håndmikseren før
rengjøring. Vask i vaskemaskin eller for hånd
i varmt vann med såpe. Skyll og tørk med
myk klut.

Feilsøking
Hvis det oppstår feil på håndmikseren eller den slutter å fungere:
Prøv løsningene som er foreslått her først
for muligens å unngå servicekostnader.
1. Er ledningen til håndmikseren plugget inn?
2. Er sikringen i strømkursen som
håndmikseren er koblet til i orden?
Hvis du har en overbelastningsbryter,
kontroller at kretsen er lukket.

3. Prøv å trekke ut kontakten på
håndmikseren, for så å sette den
inn igjen.
Hvis problemet ikke kan løses med
trinnene i denne delen, bør du gå til
delen "Garanti og service".
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Garanti og service
Garanti for KitchenAid håndmikser
Garantiens
lengde:

KitchenAid betaler for:

Europa,
Midtøsten
og Afrika:

Reservedeler og reparasjons A.	Reparasjoner når hånd
mikseren blir brukt til annet
arbeidskostnader for
enn vanlig matlaging.
å korrigere defekter
i materialer eller utførelse.
B.	Skade som resultat av
Servicen må utføres av
uhell, endringer, feil
et serviceverksted som er
bruk, mislighet eller
autorisert av KitchenAid.
installasjon/drift som ikke
er i overensstemmelse med
lokale elektrisitetsforskrifter.

For Modell
5KHM9212:
To års full garanti
fra kjøpsdato.

KitchenAid betaler ikke for:

KITCHENAID PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADE.

Servicesentre
All service bør utføres lokalt av et servicesenter
som er autorisert av KitchenAid. Kontakt
forhandleren som du kjøpte maskinen fra for
å få navnet på ditt nærmeste servicesenter
som er autorisert av KitchenAid.

ServiceCompaniet AS:
Gladengveien 8
0661 Oslo
NORWAY
Tlf: +47 2389 7266
Fax: +47 2268 5400
Contact person: John K. Skaar
john@servicecompaniet.no

Kundeservice
Norsk Importør:
HOWARD AS:
Hansteensgate 12
0253 OSLO
Tel: 23 08 41 30

www.KitchenAid.eu

© 2013. Alle rettigheter forbeholdt.
Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
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