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Manual 
Læs denne brugsanvisning nøje, inden du bruger apparatet første gang, og gem den til senere brug. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Model Nr.:             912468/LK-1817/J-1049-5  

Spænding:              AC 220–240 V 

Frekvens:               50 Hz 

Watt:                      200 W 

 

 

 

                                   

A. Lav hastighedsknap 

B. Høj hastighedsknap 

C. Motorenhed 

D. Stavblender stav 

E. Låg til hakkeskål 

F. Kniv til hakkeskål 

G. Hakkeskål 

H. Bæger til stavblender 

 

 

 

 

 

 

 

Dyp aldrig motorenheden i vand eller anden form for væske og skyl den ikke under vandhanen. Brug kun en 

fugtig klud til at rengøre motoren. 

 

Advarsel! 

 Kontroller, om den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding, inden du 

tilslutter apparatet til stikkontakten. 

 Brug ikke apparatet, hvis ledningen, stikket eller andre dele er beskadiget. 

 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes på fabrikken eller det servicecenter, der er godkendt af 

producenten eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. 

 Lad aldrig apparatet køre uden opsyn. 

 Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen utilgængeligt for børn. 

 Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke foretages af børn. Børn skal overvåges for at sikre, at 

de ikke leger med apparatet. 

Tekniske specifikationer 

Generelle specifikationer 

VIGTIGT! 

 



 

 

 Apparatet kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende 

erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde, 

og hvis de forstår de involverede farer. 

 Rør aldrig knivene, når apparatet er tilsluttet. Knivene er meget skarpe. 

 Hvis knivene sidder fast, tag stikket ud af stikket, inden du fjerner ingredienserne, der blokerer knivene. 

 

Advarsel: 

 Sluk for apparatet og tag ledningen ud af stikkontakten, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, 

der bevæger sig under brug. 

 Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af de skarpe knivblade, tømning af skålen og under 

rengøring. 

 Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. 

 Overbelast ikke apparatet ved at lægge for meget mad i og arbejd ikke kontinuerligt i mere end 30 

sekunder. 

 

 

 Rengør grundigt de dele, der kommer i kontakt med mad, inden du bruger apparatet for første gang. 

 Lad de varme ingredienser afkøles, inden du behandler dem med apparatet (maks. Temperatur 60 ° C). 

 Skær store ingredienser i stykker på ca. 2 cm, før du behandler dem. 

 Monter apparatet korrekt, inden du sætter stikket i stikkontakten. 

 

 

Stavblender 

Stavblenderen er beregnet til: 

- Blende væsker, f.eks. mejeriprodukter, saucer, frugtsaft, supper, blandede drikkevarer og shakes. 

- Blende bløde ingredienser 

- Purering af kogte ingredienser, f.eks. til at lave babymad. 

Sådan gør du: 

1. Fastgør blenderstangen til motorenheden (til den siger 'klik'). 

2. Sænk knivbladbeskyttelsen helt ned i ingredienserne. 

3. Tryk på hastighedsknappen "1" eller "2" for at igangsætte apparatet. 

4. Flyt apparatet langsomt op, ned og i cirkler for at blende ingredienserne. 

 

Hakkeren 

Hakkeren er beregnet til hakning af ingredienser som nødder, kød, løg, hård ost, kogte æg, hvidløg, urter, tørt 

brød osv. 

Knivbladene er meget skarpe! Så vær meget forsigtig, når du håndterer knivbladene. Vær særlig forsigtig, 

når du fjerner knivbladene fra hakkeskålen, når du tømmer hakkeskålen og under rengøring. 

Sådan gør du: 

1. Sæt knivbladet i hakkeskålen. 

2. Sæt ingredienserne i hakkeskålen. 

Forberedelser før brug 

 

Brug af apparatet 



 

 

3. Sæt låget på hakkeskålen. 

4. Fastgør motorenheden på låget til hakke skålen. 

5. Tryk på hastighedsknappen "1" eller "2" for at igangsætte apparatet. 

 

Hvis ingredienserne sidder fast i hakkeskålen, løsnes de ved at tilsætte væske eller at bruge en spatel. Lad 

altid apparatet afkøle efter hakning af kød. 

 

 

Rengøring af apparatet, dets dele og tilbehør er nemmere umiddelbart efter brug. 

Sådan gør du: 

1. Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. 

2. Vask IKKE motorenheden i vand. Tør den af med en fugtig klud. 

3. Afmonter det brugte tilbehør og rengør dem i opvaskemaskine eller i varmt vand med lidt 

opvaskemiddel. 

4. Efter rengøring, lad dem lufttørre, og opbevar dem derefter korrekt til senere brug. 

 

 

Afskaf ikke apparater mærket med symbolet nedenfor, sammen med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet 

produktet på din lokale genbrugsstation. 

 

 

 

Vedligeholdelse og rengøring 

Afskaffelse af apparatet 

 


