Køkkenmaskine
Royal 1800

BRUGSANVISNING

Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem.
Skulle der mod forventning være problemer med produktet,
skal du henvende dig der, hvor produktet er købt.

Kassens indhold:
1 stk. Royal 1800 maskine
1 stk. Skål
1 stk. Låg
1 stk. Piskeris
1 stk. Dejkrog
1 stk. Rørespade
1 stk. Brugervejledning
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Oversigt over hoveddele:
1) Hovedmaskine
2) Skål
3) Låg
4) Dejkrog
5) Piskeris
6) Rørespade
7) Ledning

8) Maskinens overdel
9) Udløser tast
10) Dæksel
11) Stænkdæksel
(for dejkrog og
røreskpade)
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Oversigt over display:
A) LCD display
B) Tast (+)
C) Tast (-)

D) Manuel / Auto
E) Tænd / Sluk
F) Start / Stop
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Brugsanvisning - Manuel kørsel
Før brug vaskes skål og alle tilbehørsdele af i varmt sæbevand. Skyl delene efter
og tør dem grundigt. Det er en god idé at lave en testkørsel af maskinen inden
den tages i brug, for at sikre at den kører korrekt.
1. Placer maskinen på en flad horisontal brodplade
2. Drej udløsertast (9) nedad i pilens retning og løft maskinens overdel (8) – (Figur 1).
3. Placer skål (2) i maskinens skålholder drej skålen mod symbolet af lukket hængelås
(figur 2) – benyt håndtagene til at dreje skålen på plads.
4. Til ingredienser i skålen
5. Monter låg (3) og skru det fast ved at dreje det mod symbolet ”lukket hængelås”
(figur 3).
6. Monter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) på maskinen ved skubbe den op
i holderen og dreje den mod urets retning.
7. Drej udløsertasten (9) og sænk maskinens overdel (8). Sikre at overdelen er låst
helt fast.
8. Tilslut maskinens EL-stik til stikkontakten. Tænd for stikkontakten.
9. Tryk på tænd-/sluktasten (F) og LCD display lyder ”blåt”. Tryk på ”maual” tasten
og ”manuel” tekst blinker i LCD displayet.
10. Tryk på ”+”/”-” tasten for at vælge hastighed - der er 6 forskellige hastigheder,
hvor hastighed ”1” er den laveste og ”2” er den højester.
11. Tryk på ”start” tasten for at aktiver maskinen og samtidig vil LCD uret starte
12. Tryk på ”stop” tasten for at stoppe maskinen.
13. Tryk på ”sluk” tasten (F) for at slukke maskinen og LCD lyset i displayet slukkes.
14. Sluk for stikkontakten og træk maskinens EL-stik ud af stikkontakten.
15. Drej udløsertast (9) og løft maskinens overdel (8).
16. Afmonter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) ved at dreje i urets retning og
trække det benyttede redskab ned ad.
17. Afmonter låg (3) ved at dreje det mod symbolet ”åben hængelås” (Figur 3)
18. Afmonter skål (2) ved at dreje skålen mod symbolet af åben hængelås. (figur 2)
19. Drej udløser tasten (9) og sænk maskinens overdel (8) – (Figur 1).
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Brugsanvisning - Auto kørsel
1. Placer maskinen på en flad horisontal brodplade
2. Drej udløsertast (9) nedad i pilens retning og løft maskinens overdel (8) – (Figur 1).
3. Placer skål (2) i maskinens skålholder drej skålen mod symbolet af lukket hængelås
(figur 2) – benyt håndtagene til at dreje skålen på plads.
4. Tilsæt ingredienser i skålen.
5. Monter låg (3) og skru det fast ved at dreje det mod symbolet ”lukket hængelås”
(figur 3).
6. Monter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6) på maskinen ved skubbe den op
i holderen og dreje den mod urets retning.
7. Drej udløsertasten (9) og sænk maskinens overdel (8). Sikre at overdelen er låst
helt fast.
8. Tilslut maskinens EL-stik til stikkontakten. Tænd for stikkontakten.
9. Tryk på ”tænd-/sluk” tasten (F) og LSC display lyser ”blåt” .
10. Tryk på ”auto” tasten for at være auto-kørsel og ”dej lille” vil blinke i LCD displayet. Maskinen har 6 programmer – se tabel 1.
11. Vælge den ønskede kørsel ved at trykke på ”+” eller ”-” tasterne – (figur 4)
12. Tryk på ”start” tasten for at aktiver maskinen og samtidig vil LCD uret starte
nedtælling. Maskinen stopper automatisk når tiden er uløbet og afgiver tre advarselstoner. Du kan naturligvis altid stoppe maskinen ved at trykke på ”stop” tasten.
13. Tryk på ”sluk” tasten (F) for at slukke maskinen og LCD lyset i displayet slukkes.
14. Sluk for stikkontakten og træk maskinens EL-stik ud af stikkontakten.
15. Drej udløsertast (9) og løft maskinens overdel (8).
16. Afmonter dejkrog (4), piskeris (5) eller rørespade (6)ved at dreje i urets retning og
trække det benyttede redskab ned / ud af maskinholderen.
17. Afmonter låg (3) ved at dreje det mod symbolet ”åben hængelås” (Figur 3)
18. Afmonter skål (2) ved at dreje skålen mod symbolet ”åben hængelås”. (figur 2)
19. Drej udløser tasten (9) og sænk maskinens overdel (8) – (Figur 1).

Figur 1

Figur 2

Figur 3
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Tabel 1

Program
Soft Yeast
Dej 1 (lille portion)
Max 2,4 Kg.
Stiff Yeast
Dej 2 (stor portion)
Max 4,0 Kg.

Redskab
Dejkrog

Funktion

Dejkrog

Hastighed 1. Efter 1 min.
øges til hastighed 3. Efter 30
sek. øges hastighed til 4.
Total tid 5 min.

Fruit Cake
Kagefyld
Shortcrust
Pizzadej, tærtedej mm.
Meat Grinder
Hakker
Pasta Maker
Pasta
Eggs Beater
Piskning

Piskeris

Hastighed 6 i 5 min.

Rørespade

Hastighed 1 i 4 min.

Kødhakker (ekstratilbehør)

Hastighed 6 i 5 min.

Pastamaskine (ekstratilbehør)
Piskeris

Hastighed 1 i 5 min.

Hastighed 1. Efter 1 min.
øges til hastighed 3.
Total tid 5 min
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Hastighed 6 i 6 min.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Vær sikker på, at den elektriske spænding stemmer overens mellem maskine og el-installation.
Maskinen og alle elektriske dele må ALDRIG komme i kontakt med vand.
Læs venligst denne brugsanvisning igennem før maskinen tages i brug.
Maskinen må kun drives med strøm som vist på ydelsesskiltet. I tilfælde af usikkerhed vedr. strømforsyning, kontakt den lokale EL udbyder
Sluk altid for stikkontakten og træk stikket ud før og efter brug samt når dele af- og påmonteres.
Maskinen må aldrig være tændt under rengøring og vedligeholdelse.
Undgå at knække eller bøje ledningen og lad den ikke hænge udover bordkanten. Bliver ledningen beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret reparatør. Efterse altid ledningen for evt. fejl før
brug.
Er kun beregnet til indendørs brug. Er kun beregnet til privat husholdning.
Maskinen bør ikke bruges i nærheden af åben ild, let antændelige materialer (gardiner, tekstiler
osv.), radiatorer eller andre varmekilder. Placer maskinen på en flad horisontal bordplade. Placér
maskinen så tæt som muligt på strømforsyningen, så den kan afbrydes hurtigt. Stil ikke tilbehørsdelene ind i en mikrobølgeovn.
Brug altid nedstopperen til at skubbe fødevarerne ned gennem påfyldningstragten og aldrig
fingrene, en gaffel, en ske, en kniv eller enhver anden genstand.
Dette er ikke legetøj! Opbevares utilgængelig for børn. Maskinen bør ikke bruges af børn uden
opsyn af en voksen person. Rør aldrig ved delene mens de er i bevægelse, vent til maskinen er helt
standset og slukket. Maskinen bør kun bruges til det, den er beregnet til. Forsøg ikke at reparere
maskinen, der er fare for stød, når maskinen åbnes. Reparationer må udelukkende foretages af
autoriseret elektronikreparatør.
Dette produkt må ikke benyttes af børn, eller folk med psykiske lidelser. Produktet må kun benyttes
af folk som kan læse og forstå vedlagte brugsanvisning.

Tekniske informationer:
Volt/frekvens: AC 220V-240V 50/60 Hz (Max effekt 1800W )
Kapacitet skål: 6,8 liter

Rengøring
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Før rengøring sikres at maskines el-stik ikke er tilsluttet stikkontakten og at tænd- /
sluktasten (E) er slukket.
Efter brug bør maskinen og delene afkøle før rengøring
Maskinen aftørres med fugtig klud. MÅ ALDRIG KOMME I DIREKTE KONTAKT
MED ELLER NEDSÆNKES I VAND.
Røreskål og piskeris tåler maskinopvask
Alle andre dele kan vaskes op i varmt vand tilsæt opvaskemiddel.
Vigtigt: INGEN AF DISSE DELE TÅLER MASKINOPVASK.
Husk at aftørre alle dele grundigt.
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Miljøanbefaling
Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du
aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.
Weee-Direktivet
Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13.
februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet
med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, genanvendelse og
andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse.
WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud
sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald
på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte
genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare naturresourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse
af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk
affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet,
butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret.
Rohs-Direktivet
Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse
anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers
sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Garantien gælder ikke:
Hvis ovennævnte ikke overholdes.
Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.
Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
Kontakt altid købsstedet ved reklamation.
Importør:
Agk Nordic A/S

ROYAL 1800

