
BRUGERVEJLEDNING
HÂWS RØREMASKINE

30-KM1200

DELE & FUNKTIONER

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Vippearm
Hastighedsregulator
Udløserknap til vippearm
Rustfri stål skål
Piskeris
K-Spade
Dej krog
Plastskærm m. påfyldningshul
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For at undgå stød bør produktet ikke benyttes i nærheden af vand. Sænk ikke 
ledningen ned i vand eller andre flydende væsker.

Venligst læs instukserne til brug af produktet samt sikkerhedsforskrifterne stående i 
dette hæfte inden brug af produktet første gang.

Klem eller vrid ikke ledningen. For at undgå risikoen for at snuble bør ledningen 
ikke hænge udover nogen borde eller kanter.

Vigtigt at tjekke spændingen vist på produktet stemmer overens med det stik 
produktet tilsluttes og får sin strøm fra. Spændingen kan findes i bunden af 
produktet. Røremaskinen må kun tilsluttes til en vekselstrømforsyning. Motoren 
skal altid være slukket når den tilsluttes strømforsyning. 

Ikke egnet til udendørsbrug - kun indenddørs brug. 

Produktet må ikke placeres tæt på åbenild eller anden former for letantændelige 
materiale, radiator, ovne eller andre former for varmekilder. 

Før brug skal produktet placeres på en vandret og flad overflade. 

Placer produktet så tæt som muligt på strømforsyningen således produktet kan 
afbrydes hurtigt.

Prøv ikke selv at reparerer produktet selv da du vil blive udsat for farlige 
komponenter ved at fjerne dækket fra maskinen. Reperationer bør kun udføres af 
kvalificerede butikker. 

Produktet bør ikke være tilgængeligt for børn - det bør bruges og opbevares uden 
for rækkeviden for børn.

Produktet må kun bruges til det tilsigtede mål. 

Under brug må man ikke røre de bevægende dele med fingrene. 

Intet ansvar tages for skader på grund af ukorrekt brug eller manglende 
overholdelse af vores brugervejledning.

Tag stikket ud af stikkontakten når produktet ikke bruges eller før 
rengøring.

Hvis ledningen er skadet bør den udskiftes for at undgå en farlig situation. 

Sluk produktet før udskiftning af tilbehør som drejer rundt ved brug. 

Spændingsfrekvens: 220-240V-50/60Hz (1200W)

Omrørningskedel kapacitet: 5.0 Liter

KB: 5 Minutter
Efter brug i 5 minutter bør produktet køle ned i 20 minutter før det benyttes 
igen.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

TEKNISKE INFORMATIONER

Alle dele til produktet bør rengøres før første brug (se sektion: Rengøring)

Sørg for at folde ledningen helt ud og sæt den i stikket før brug. 

1. Tilpas tilbehøret til maskinen (blandingsværktøjerne kan kun indsættes i 
maskinen og drejes, hvis styreskruen sidder i den tilsvarende styrespor, beskyt-
telsesskiven på værktøjerne forhindrer drivakslen i at komme i kontakt med dej)

2. Plastskærmen (8) til den rustfri stål skål (4) kan placeres over skålen, efter at 
den er låst på plads.

3. Tryk på udløserknappen (3) og sænk vippearmen (1). Sørg for, at den er 
låst, det vil den typisk være når der høres et klik. Tilslut apparatet igen til 
stikkontakten.

FØR FØRSTE BRUG

PRØVEBRUG - SKAL GØRES FØRSTE GANG



4. Hastighedsregulatoren (2) kan nu indstilles til den ønskede hastighed. De
anbefalede hastighedsindstillinger til forskellige anvendelser er angivet nedenfor.
- Brug dejkrogen (7) med hastighed 1, 2 eller 3 til tunge dejen som brød eller
pasta.
- Du kan bruge K-Spaden (6) til mange ingredienser, der spænder fra
middelvægtige dej, såsom kageblandinger, til lettere blandinger, såsom pandek-
agedej. Brug K-spaden med hastighed 4, 5 eller 6 efter behov.
- Piskeriset (5) bruges til æg (hele, æggeblommer eller hvide) eller pudding med
høj hastighed (4, 5 eller 6).
- For korte, kraftige og kontinuerlige pulsbevægelser skal du dreje kontrolknap-
pen gentagne gange til P-positionen.

5. Drej kontrolknappen til 0 efter brug.

6. Tryk på udløserknappen (3) og løft vippearmen (1), og fjern derefter bland-
ingsværktøjet. Vend vippearmen tilbage til dens sænkede position.

7. Træk stikket ud.

1. Risiko for skade på apparatet, hvis det håndteres forkert.
- Brug ikke en stålbørste, skurepude eller rensemidler.
- Plastskærmen er ikke varmebestandig. Indstil ikke i opvaskemaskinen med
temperatur højere end 50 ° C.

2. Motorhus:
- Rengør kun apparatets ydre med en fugtig klud med en lille mængde sæbe.
Tør af med en tør klud.

3. Pisk, dejkrog, K-spade og skål
- Disse dele kan rengøres med varmt vand og sæbe eller i opvaskemaskinen.
Brug ikke skuremidler.

Maskinen/motor: 1 stk.
Rust fri skål: 1 stk.
K-spade: 1 stk.
Dej krog: 1 stk.
Piskeris: 1 stk.
Brugervejledning: 1 stk.

Dette apparat må ikke anvendes af børn. Hold apparatet og dets ledning 
utilgængeligt for børn. Apparatet kan anvendes 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.

TIL BLANDING ELLER ÆLTNING AF DEJ

1. Forslag mel og vand  forhold (1 g mel anvendes til 0,54 g vand)
2. Monter dejenkrogen.
3. Når du fylder skålen, skal du sørge for, at den maksimale mængde ikke
overskrides.
4. Hastighed 1 til blanding i 30 sekunder og hastighed 2 i ca. 5 minutter.
6. Brug aldrig produktet i mere end 5 minutter fuld tid af gangen!

SHAKES, COCKTAILS ELLER ANDRE VÆSKER

1. Bland ingredienserne i overensstemmelse med den tilgængelige opskrift, fra
hastighed 1 til 6 i ca. 5 minutter.
2. Må ikke overskride maksimumsmængden for skålen.
3. K-Spaden skal anvendes.

PISKNING AF ÆGGEHVIDER ELLER FLØDESKUM

1. Tænd for hastighed 4 til hastighed 6. Pisk æggehviderne uden at stoppe i
ca. 5 minutter i henhold til ægstørrelsen, indtil den er stiv.
2. Minimumsmængde 3 æg - Maksimumsmængde 15 æg.
3. For pisket fløde pisk 300 ml frisk fløde ved hastighed 4 til 6 i ca. 5
minutter.
4. Når du fylder skålen med frisk mælk, fløde eller andre ingredienser, skal du
sørge for at sikre at den maksimale mængde ikke overskrides.

RENGØRING

PAKKELISTE

BETJENINGSVEJLEDNING

ADVARSEL


