Manual
Røremaskine
Model: MK-36

Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug

Dele
1. Øvre kabinet

5. Bund cover

9. Æggepisker

2. Låg til skål

6. Gummi fødder

10. Dejkrog

3. Mixe skål

7. Hastighedsvælger

11. Piskeris

4. Nedre kabinet

8. Åbne knap

12. Støv cover

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger






















For at undgå elektrisk stød, skal du ikke bruge denne enhed i nærheden af
vand. Dyp ikke netledningen i vand eller anden væske.
Læs råd, oplysninger og om sikkerhed, der er indeholdt i denne
betjeningsvejledning omhyggeligt og grundigt, før du bruger røremaskinen
for første gang.
Netledning må ikke knækkes eller klemmes. For at undgå enhver risiko for
at snuble, lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord.
Sørg for, at spændingen vist på rating label svarer med den i lysnettet.
Rating label findes på bunden af motorblokken. Røremaskinen skal kun
forbindes til en AC-forsyning (~). Motoren skal altid slukkes før
røremaskinen forbindes med lysnettet. (Drej (7) til indstillingen "0").
Brug ikke udendørs. Kun egnet til indendørs brug.
Dette apparat bør ikke sættes op tæt på åben ild, let antændelige
materialer (gardiner, tekstiler, etc.), en radiator, en ovn eller en anden
varmekilde.
Før brug, placer enheden på en vandret og plan overflade.
Anbring denne enhed så tæt som muligt på strømkilden, så du hurtigt og
nemt kan tage stikket ud.
Apparatet skal betjenes med den type af strøm der er angivet på rating
label. Hvis du er i tvivl om detaljerne i den tilgængelige strømforsyning, så
spørg din forhandler eller det lokale strømforsyningsselskab.
Forsøg ikke selv at reparere enheden, da du vil blive udsat for farlige
strømførende dele eller andre farer ved at åbne og fjerne dækslerne.
Reparationer må kun udføres på en kvalificeret værksted.
Dette er ikke et legetøj! Hold den væk fra børn. Enheden skal anvendes og
opbevares utilgængeligt for børn.
Omhyggelig overvågning er påkrævet, når enheden bruges af eller i
nærheden af børn.
Apparatet bør kun bruges til sit formål.
Brug aldrig uden noget i og uden opsyn.
Under brug, må der ikke røres bevægelige dele med fingrene.
Skader som følge af forkert brug eller manglende overholdelse vores







betjeningsvejledning / sikkerhedsanvisninger dækkes ikke.
Tag apparatet fra strøm, når det ikke er i brug eller før rengøring.
Hvis ledningen er beskadiget, skal dens udskiftes af fabrikanten eller
dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at
undgå fare.
Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller nærmer dig dele, som
bevæger sig under brug.
Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller manglende erfaring og
viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet
af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Teknisk information
Volt/frekvens: 220-240V~50/60Hz
Skål kapacitet: 5 liter

Standard indhold







Røremaskine
Røreskål
Dejkrog
Piskeris
Æggepisker
Manual

1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

1000W

Inden ibrugtagning



Alle dele af røremaskinen skal rengøres grundigt, før de bruges første gang.
(Se afsnittet: Rengøring).
Tag den ønskede længde af ledningen fra opbevaringen på basen og tilslut
enheden til lysnettet.

Brug
1. Bland maden som fabrikanten angiver, drej derefter den lille knap (8) i
retning mod uret for at åbne dækslet på kabinettet.
2. Saml røreskålen (3) (fyldes med fødevarer inden den sættes ind derefter
dreje den på med uret.)
3. Sæt dejkrogen (10) eller æggepisker (9) eller blande piskeris (11) i bladets
stik, derefter drej den på med uret.
4. Tryk den øverste del af kabinettet (1) ned ved at dreje knappen (8) i urets
retning.

Anvendelse
At blande eller ælte dej:
1. Forslag til forhold mellem mel og vand er 5:3.
2. Start med hastighed 1 i 10 sekunder, så hastighed 2 i 10 sekunder, herefter
hastighed 3 i ca. 3 minutter.
3. Ved påfyldning i skål, vær opmærksom på at maksimum ikke overskrides.
4. Maksimal mængde af mel er 1500g.
5. Dej krog eller piskeris bør bruges.

Piskning af æggehvider eller fløde:
1. Start ved hastighed 4 til 6, pisk æggehviderne uden at stoppe i ca. 5
minutter, afhængig af størrelsen af æggene, indtil stift.
2. Maksimal mængde er 24 æg.
3. For flødeskum, pisk 250 ml frisk fløde ved hastighed 4 til 6 i ca. 5 minutter.
4. Ved påfyldning i skål med mælk, fløde eller andre ingredienser, skal du
være opmærksom på at den maksimale kapacitet ikke overskrides.
5. Æggepisker bør anvendes.

Blanding af shakes, cocktails eller andre væsker:
1. Bland ingredienserne i henhold til den tilgængelige opskrift, brug fra
hastighed 1 til 6 i ca. 5 minutter.
2. Overskrid ikke den maksimale mængde for skålen.
3. Piskeris bør anvendes.

Rengøring
1. Før rengøring, skal du sørge for at hastighedsvælger er sat i position ”0” og
at stikket er taget ud af stikkontakten.
2. Efter brug, lad enheden køle af, før du begynder at rense den.
3. For at rengøre ydersiden af enheden, skal du bruge en fugtig klud og et
mildt rengøringsmiddel.
4. Ved rengøring af interiør og eksteriør og støvtæt dæksel (12) brug ikke
nogen slibende rengøringsmidler eller alkohol.
5. Nedsænk aldrig enheden i vand.
6. Dejkrog, æggepisker og piskeris tåler ikke maskinopvask. Tilbehøret kan
rengøres i varmt vand og opvaskemiddel.
7. Røreskålen tåler ikke maskinopvask. Skålen skal også rengøres med varmt
vand og opvaskemiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

