RØREMASKINE
SM-168

BRUGSANVISNNG

Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt.
Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem.

Kassens indhold
1 stk. Røremaskine
1 stk. Skål
1 stk. Låg
1 stk. Piskeris
1 stk. Dejkrog
1 stk. Mixerblad
1 stk. Brugervejledning

Oversigt over hoveddele

⑾ Låg

Fig.2

Dele
① Redskabsholder
② Dejkrog
③ Røreskål
④ Dæksel

⑤ Udløsertast
⑥ Motorhus
⑦ Hastighedsvælger
⑧ Piskeris
1

⑨ Mixerblad
⑩ Skålholder
⑾ Låg

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:
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.
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.
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. Maskinen er kun beregnet til indendørs brug og 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 plan overflade
og så tæt som muligt på strømforsyningen, så den kan afbrydes hurtigt.
Tilbehørsdelene må ikke anvendes 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, da der er fare for stød, når maskinen åbnes.
Reparationer må udelukkende foretages af autoriseret serviceværksted.

Tekniske informationer:
Volt/frekvens:
Kapacitet skål:

220—240V~50/60Hz (650-1000W)
5 liter

Testkørsel
1)

Tryk på udløsertast (5) (fig. 2) og løft maskinens overdel.

2)

Placer røreskål (3) i maskinens skålholder, drej skålen mod symbolet af lukket
hængelås (fig. 4).

3)

Monter låg (11) og skru det fast ved at dreje det mod urets retning.

4)

Monter dejkrog (2), piskeris (8) eller mixerblad (9) på maskinen
ved at klikke den op i holderen og dreje i urets retning til den sidder fast (fig. 5).

5)

Tryk på udløsertasten (5) og sænk maskinens overdel. Sørg for at overdelen er låst
helt fast.

6)

Tilslut maskinens EL-stik til stikkontakten og tænd for stikkontakten.
Maskinen er nu klar til brug.

7)

Drej hastighedsvælgeren (7) for at aktivere maskinen.

8)

Test maskinen ved laveste hastighed ”1”og drej herefter
hastighedsvælgeren tilbage til ”nul” for at slukke.

9)

Sluk for stikkontakten og træk maskinens EL-stik ud af stikkontakten.

10)

Tryk på udløsertast (5) og løft maskinens overdel (fig. 6).

11)

Afmonter dejkrog (10), piskeris (11) eller rørespade (12) ved at dreje mod urets

retning og trække det benyttede redskab ned/ud af maskinholderen (fig. 5).
12)

Afmonter låg (11) ved at dreje det med uret.

13)

Afmonter røreskål (3) ved at dreje skålen mod symbolet af åben hængelås.

14)

Tryk på udløsertasten (5) og sænk maskinens overdel. Sørg for at overdelen er låst

helt fast (fig.7).
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Anvendelse af røremaskinen
Røre eller ælte dej
1)

Før brug vaskes skål og alle tilbehørsdele af i varmt sæbevand. Skyl delene efter
og tør dem grundigt.

2)

Placer maskinen på en plan overflade.

3)

Tryk på udløsertast (5) (fig. 3 ) og løft maskinens overdel.

4)

5)

Placer røreskål (3) i maskinens skålholder og drej skålen mod symbolet af lukket
hængelås (fig. 4).
Monter låg (11) og fastgør ved at dreje det mod urets retning.

6)

Monter dejkrog (2) eller mixerblad (9) til maskinen ved at klikke den i holderen og
dreje i urets retning til den sidder fast (fig. 5).

7)

Tryk på udløsertast (5) og sænk maskinens overdel. Sørg for at overdelen er låst helt
fast.

8)

Det anbefales at bruge mel og vand/væske i forholdet 5 : 3.

9)

Maximum kapacitet er 1500 gram mel pr. kørsel.

10)

Tilslut maskinens EL-stik i stikkontakten.

11)

Vælg hastighed ”1” i 30 sek. og herefter hastighed ”2” i 4 min.
Bemærk: Maskinen må max køre i 5 min. ad gangen på trin 6.

12)

13)

Efter brug slukkes for stikkontakten og maskinens EL-stik trækkes ud af
stikkontakten.
Alle dele afmonteres og rengøres.

Bemærk
1)

Benyt ikke større mængde dej end max. indikationen i skålen – da dette kan
medføre overophedet maskine.

2)

Mixerhovedet kan bevæge sig ved æltning af dej.

3)

Ingredienserne blandes bedst, hvis væsken hældes i skålen først.

Piskning af æg, fløde mm.
1)

Før brug vaskes skål og alle tilbehørsdele af i varmt sæbevand. Skyl delene efter og
tør dem grundigt.

2)

Placer maskinen på en plan overflade.

3)

Tryk på udløsertast (5) (fig. 3) og løft maskinens overdel.

4)

Placer røreskål (3) i maskinens skålholder og drej skålen mod symbolet af lukket
hængelås.

5)

Monter låg (11) og skru det fast ved at dreje det mod urets retning.

6)

Monter piskeris (8) til maskinen ved at klikke den i holderen og dreje i urets

retning til den sidder fast (fig. 5).
7)

Tryk på udløsertast (5) og sænk maskinens overdel. Sørg for at overdelen er låst helt
fast.

8)

Tilsæt ingredienser som æg, piskefløde eller lign. i skålen.

9)

Tilslut maskinens EL-stik i stikkontakten. Tænd for stikkontakten.

10)

Vælg hastighed. Bemærk: Maskinen må max køre 10. min. ad gangen på trin
“6”.

11)

250 ml. fløde skal piskes i ca. 5 min. for at blive til flødeskum.

Efter brug slukkes for stikkontakten og maskinens stik trækkes ud af
stikkontakten.

Alle dele afmonteres og rengøres.

Rengøring
1)

Før rengøring sikres at maskines el-stik ikke er tilsluttet stikkontakten og at
tænd- /sluktasten (7) er slukket.

2)
3)

4)

Efter brug bør maskinen og delene afkøle før rengøring.
Maskinen aftørres med fugtig klud. MÅ ALDRIG KOMME I DIREKTE KONTAKT
MED VAND.
Alle andre dele skal vaskes op i varmt vand tilsat opvaskemiddel.

Vigtigt: INGEN AF DELENE TÅLER MASKINOPVASK.
Husk at aftørre alle dele grundigt.

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.

