ELEKTRISK POTATISSKALARE
HN1558 MODELL: AOT-P01

BRUKSANVISNING

Läs denna bruksanvisning noga innan användning och spara för framtida behov.

VIKTIGA SÄKERHETSREGLER
Vid använding av elektriska apparater såsom denna elektriska potatisskalare är det viktigt att förstå
och följa vissa säkerhetsregler. SE nedan:


















Apparaten får endast anslutas till stickkontakt med samma spänning som anges på produktens
etikett.
Apparaten får endast användas till det den är avsedd för.
Håll stickkontakt och sladd borta från vatten eller annan vätska då det finns en fara för
elektriska stötar.
När apparaten inte är i bruk eller rengöres skall apparaten vara avständ och stickkontakten ej
sitta i vägguttaget.
Apparaten för inte vara utan tillsyn när den är ansluten och skall hållas utom räckhåll för barn.
Låt aldrig sladden hänga ut över ex. ett köksbord och låt heller inte sladden vara i kontakt med
en varm yta, ex en kokplatta.
Använd aldrig apparaten om sladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten påvisar någon
form av funktionsfel eller är skadad på något sätt. Om apparaten är skadad eller inte fungerar
skall den repareras av auktoriserad verkstad. Försök aldrig reparera själv.
Använd alltid original reservdelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren då det
annars finns risk för personskador.
Kontrollera att apparatens kontakt står i OFF-läge innan potatis stoppas i maskinen.
Stoppa aldrig mer än 1 kg otatis i maskinen vid varje tillfälle.
Låt aldrig apparaten vara igång mer än 4 minuter i sträck.
Kontrollera att alla delar sitter korrekt innan användning.
Använd aldrig apparaten utomhus.
Apparaten är endast lämplig för hushållsbruk.
Placera aldrig apparaten i närheten av varm gas eller elektrisk fläkt eller i en varm ugn.
Skärenheten är mycket vass. Var försiktig vid rengöring.
Öppna aldrig apparaten när den är påslagen.
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ÖVERSIKT
1.
2.
3.
4.
5.

Lock
Skål
Elektrisk enhet
ON/OFF kontakt
Gummifot

INNAN ANVÄNDNING





Innan apparaten används första gången så bör skål och skärenhet rengöras med varmt vatten.
Var försiktig med de vassa knivarna.
Se till att apparaten står på en ren, torr yta och står stabilt med gummifötterna innan användning.
Se till att apparatens strömbrytare/kontakt står i OFF-läge innan du sätter i stickkontakten.
Placera skålen på den elektriska enheten och skärenheten på axeln. Säkerställ att delarna sitter
korrekt.

ANVÄNDANDE AV POTATISSKALAREN
1. Se till att kotakten står i OFF-läge
2. Kontrollera att alla delar sitter korrekt annars kommer inte apparaten fungera.
3. Häll 2-3 koppar vatten i apparatens skål. Fyll sedan på med potatis (portionen skall minimum
täcka skärenheten och max uppgå till 1kg).
4. Stäng locket försiktigt.
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VIKTIGT
Apparaten har ett säkerhets auto stopp system. Skålen skall vara ordentligt fastsatt på den elektrsika
basenheten och locket skall vara ordentligt fastsatt. Om den inte är det så stängs apparaten
automatiskt av.
5. Sätt igång apparaten genom att trycka kontaskten till ON-läge. Apparaten kommer att vibrera
vid start men hålls på plats av gummfötterna.
6. Apparaten har skalat potatisen på ca 2 minuter, men håll ögonen på processen genom det
gensomskinliga locket. Potatis med ojämn form tar något längre tid att skala. Låt dock aldrig
apparaten arbeta mer än 4 minuter i sträck. När apparaten är färdig tryck strömrytaren till OFFläge och dra ut stickkontakten. Ta av locket och ta försiktigt ut potatisen.
7. Potatisen sköljes i rent vatten. Eventuellt kvarvarande skal tas lättast bort med en kniv.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL
1.
2.
3.
4.
5.

Diska skål med rent vatten efter användning.
Oavsett form av rengöring se till att strömbrytaren står i OFF-läge och att kontakten är urdragen.
Håll stickkontakt och sladd borta från vatten eller annan vätska.
Använd aldrig annat än rent vatten för att rengöra skärenhet och lock.
Efter rengöring tokas delarna med en torkhandduk. När alla delarna är torra kan apparaten
ställas undan för förvaring.
6. Använd aldrig vassa verktyg eller slipande rengöringsmedel vid rengöring av apparaten.

TEKNISKA DATA
Strömförsörjning: 220-240V ~ 50/60Hz
Effekt: 85W

GARANTI
Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Reklamationsrätten gäller inte om defekten beror ett
fel på elledningsnätet. Vid tecken på våld, oansvarigt användande eller liknande så faller
reklamationsrätten bort.

I enlighet med WEEE direktiv får denna produkt ej slängas i soptunan. Den skall
återvinnas på närmsta återvinningsstation.

Importerat av:
A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ
 Förbehåll för eventuella tryckfel
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