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4 SVENSKA

SÄKERHETOCHINSTÄLLNINGAR_______________

Läs den här bruksanvisningen 
noggrant innan du använder 
enheten! Följ alla säkerhetsan-
visningar för att undvika skador 
på grund av olämplig använ-
dning!
Förvara bruksanvisningen på 
en plats för framtida referens. 
Om den här enheten skulle 
överlämnas till tredje part så 
måste bruksanvisningen också 
lämnas.

 7 Den här enheten är avsedd 
för privat användning och 
inte för professionella syften. 
Den får inte användas i kom-
mersiellt syfte. 

 7 Placera inte enheten utomhus 
eller i ett badrum. 

 7 Kontrollera att strömförsörj-
ningen stämmer överens med 
det som anges på produkte-
tiketten. Enda sättet att koppla 
ur enheten från eluttaget är 
genom att dra i strömkontak-
ten.

 7 För extra skydd ska den här 
enheten anslutas till en ström-
källa med en märkning som 
understiger 30 mA. Kontakta 
en elektriker för att få hjälp.

 7 Sänk inte ned enheten, 
strömsladden eller kontakten i 
vatten eller andra vätskor.

 7 Koppla från strömkontakten 
efter att du använt enheten, 
innan du rengör enheten, 
innan du lämnar rummet eller 
om ett fel inträffar. Koppla inte 
ur strömkontakten genom att 
dra i sladden.

 7 Vira inte strömsladden runt en-
heten.

 7 Kläm och böj inte strömslad-
den och gnugga den inte mot 
vassa kanter, eftersom det kan 
skada den. Håll sladden borta 
från heta ytor och öppna 
lågor.

 7 Använd inte en förlängn-
ingssladd med enheten.

 7 Använd aldrig enheten om 
den eller strömsladden är ska-
dad.
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SÄKERHETOCHINSTALLATION_____________

 7 Våra hushållsapparater från 
GRUNDIG uppfyller tillämp-
liga säkerhetsstandarder och 
om enheten eller strömsladden 
skadas måste den repareras 
eller ersättas av återförsäl-
jaren, ett servicecenter eller en 
behörig person för att undvika 
farliga situationer. Felaktigt 
eller okvalificerat reparation-
sarbete kan orsaka skador och 
risker för användaren.

 7 Demontera inte enheten under 
några omständigheter. Inga 
garantianspråk accepteras för 
skador orsakade av felaktig 
hantering.

 7 Förvara enheten utom räckhåll 
för barn. 

 7 Den här enheten kan användas 
av barn från 8 år och personer 
med nedsatt fysisk, känslomäs-
sig eller mental förmåga eller 
avsaknad av kunskaper om 
de har fått tillräckliga instruk-
tioner och riktlinjer gällande 
användning av enheten på ett 
säkert sätt och förstå de faror 
som detta medför. Barn ska inte 
leka med enheten. Rengöring 
och användarunderhåll ska 
inte göras av barn utan över-
vakning.

 7 Lämna inte enheten påslagen 
när den inte används. Var 
mycket försiktig när enheten 
används nära barn och män-
niskor med begränsad fysisk 
eller mental förmåga.  

 7 Innan du använder enheten 
första gången ska du rengöra 
alla delar. Se informationen i 
avsnittet "Rengöring och sköt-
sel".

 7 Torka enheten och alla delar 
innan du ansluter den till ström-
källan och innan du kopplar in 
tillbehör.

 7 Använd aldrig och placera 
aldrig någon del av den här 
enheten på eller nära heta 
ytor, såsom gasbrännare, elek-
trisk brännare eller uppvärmd 
ugn.

 7 Använd inte enheten för något 
annat än avsett syfte. 

 7 Använd bara enheten med de 
delar som medföljer.

 7 Använd inte enheten med fuk-
tiga eller våta händer.

 7 Använd alltid enheten på en 
stabil, plan, ren, torr yta.
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SÄKERHETOCHINSTALLATION_____________

 7 Se till att det inte finns någon 
risk för att sladden oavsiktligt 
dras ut eller att någon kan 
snubbla över den när enheten 
används.

 7 Placera enheten så att kontak-
ten alltid är åtkomlig.

 7 Håll bara i enheten i hand-
taget. 

 7 Stick inte in några främmande 
föremål i enheten.

 7 Rör inte vid några rörliga 
delar på den här enheten. 
Vänta tills enheten står helt 
stilla. Se till att långt hår, lösa 
kläder, smycken och köksred-
skap inte finns nära enheten 
under användning. Dessa 
föremål kan utgöra en fara, 
om de fastnar i mixern.

 7 När enheten används ska du 
inte placera några föremål i 
de rörliga delarna. Det finns 
risk för personskada.

 7 För att undvika skvättningar, 
placera vispen/degkroken 
helt i matblandningen innan 
du slår på mixern.

 7 Använd inte enheten för något 
annat än avsett syfte. Hand-
mixern är utformad för blandn-
ing och vispning av mat. 

 7 Koppla aldrig loss vispar eller 
degkrokar från huvudenheten 
när apparaten fortfarande är 
inkopplad till strömkällan. Ko-
ppla aldrig loss enheten från 
strömkällan först.

 7 Rengör aldrig vispar eller deg-
krokar under rinnande vatten 
när de fortfarande är anslutna 
till huvudenheten.

 7 Skydda alltid motorenheten 
från vatten och hög luftfuk-
tighet.
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ENÖVERSIKT_____________________________

Kära Kund!

Grattis till ditt val att köpa en ny GRUNDIG Hand 
Mixer HM 6280 / HM 6280 W.

Läs följande användarinformation noggrant för 
att säkerställa att du kan få ut maximalt av din 
produkt från GRUNDIG under många år framåt 
i tiden.

Enansvarsfullinställning!
GRUNDIG fokuserar på avtalsmäs-
sigt överenskomna arbetsförhållan-
den med rättvisa löner för både 
internanställda och leverantörer. Vi 
lägger också stor vikt vid effektiv 
användning av råmaterial med kon-

tinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje 
år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i 
minst 5 år. 

För en ljus framtid. 
Av en god orsak. Grundig.

Vispar
Genom att använda vispar, kan du vispa lätt smet, 
ägg, äggvitor, vispgrädde, majonäs, puré, kräm, 
korv- och puddingblandningar.

Degkrokar
Genom att använda degkrokar kan du förbereda 
tung jäsdeg och kakdeg, såsom potatisdeg för att 
tillverka potatisdumplings och potatisplättar.

Kontrollerochdelar
Se bilden på sidan 3. 

A  Låsspak för tillbehör

B  Hastighetskontroll

C  Turbo-knapp

D  Handtag

E  Tillbehörsskåror för vispar och degkrokar

F  Vispar

G  Degkrokar

ANVÄNDNING ___________________________

Förberedelse
1Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiket-

ter och gör dig av med dem i enlighet med de 
juridiska krav som gäller.

2Innan du använder apparaten första gången ska 
du rengöra vispar och degkrokar (se avsnittet 
”Rengöring och skötsel”).

Användning
1Se till att strömsladden har kopplats från 

vägguttaget och hastighetskontrollen och 
tillbehörslåsreglaget A  är inställt på hastig-
het 0 innan du installerar vispen eller degkro-
karna i mixern.

2För in visparna F  eller degkrokarna G  i 
tillbehörsskårorna för vispar och degkrokar D  
på mixern tills de låses på platsen.
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ANVÄNDNING ___________________________

Obs
 █ För in degkroken G  i den större av de båda 

tillbehörsskårorna.

 █ Visparna F  kan installeras i en av de två 
tillbehörsskårorna E .

3Koppla in strömsladden i vägguttaget. 

4Doppa visparna F  eller degkrokarna G  i mat-
mixen innan du slår på handmixern.

5Ställ in hastighetskontrollen B  på önskad ha-
stighet (1 till 4 hastighetsinställningar). 
– Enheten börjar arbeta. 

Obs
 █ Välj lämplig hastighetsnivå, beroende på typ 

av mat. Under mixning kan du trycka på turbo-
knappen C  för att snabbt öka hastigheten till 
maxhastighet. Hastigheten på turboknappen C  
överensstämmer med nivå 4 på hastighetskon-
trollen B .

Varförsiktig
 █ Standardvolymen innebär att det tillsatta mjölet 

ska väga mindre än 900 g vid varje mixning 
och det tillsatta vattnets förhållande ska vara 
omkring 72 g för vatten per varje 100 g mjöl.

6Efter att du slutfört uppgiften ställer du in B  på 
hastigheten 0. Koppla ur kontakten ur väggutta-
get. Vänta på att enheten ska bli helt stilla och 
dra sedan ur visparna/degkroken ur matmixen.

7Håll visparna F  eller degkrokarna G  med 
ena handen och tryck in tillbehörslåsreglaget 
A .
– Visparna F  eller degkrokarna G  lossnar.

Varförsiktig
 █ Tryck aldrig på tillbehörslåsreglaget A  om inte 

hastighetskontrollen är i position 0 och enheten 
är frånkopplad från vägguttaget.

Tipsochråd
 █ För att undvika äggskal i mat som redan ligger 

i behållaren kan du lägga dem i en separat 
behållare först. Tillsätt dem sedan till blandnin-
gen.

 █ Kom ihåg att klimatförhållanden, säsongstem-
peraturskillnader, temperatur och konsistens på 
ingredienserna kan påverka förberedelsetiden 
liksom resultaten.

 █ Starta alltid mixning på låg hastighet. Öka ha-
stigheten gradvis tills du har nått rekommende-
rad hastighet för maten du blandar. 

Livsmedel Smör- och ho-
nungsblandning

Mängd 300 g smör 
550 g honung

Förberedelsemetod Smör som tas 
från frysen (ska 
stå i frysen i minst 
4 timmar. och 
skäras i tärningar 
på cirka10-15 
mm x 35-40 mm 
Honung tas från 
kylskåpet (ska för-
varas där i minst 1 
dag)

Ungefärlig tid 10 sek.
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INFORMATION ___________________________

Rengöringochskötsel
Varförsiktig

 █ Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller ren-
göringsmedel med slipeffekt, metallföremål eller 
hårda borstar för att rengöra enheten.

1Slå av enheten och koppla ur den ur väggut-
taget.

2Låt enheten svalna helt.

3Använd en mjuk trasa för att rengöra enheten 
utvändigt.

Varförsiktig
 █ Placera aldrig enheten eller strömsladden i vat-

ten eller andra vätskor och håll dem aldrig under 
rinnande vatten.

4Rengör visparna F  eller degkrokarna G  med 
varmt, tvåligt vatten. Skölj sedan visparna eller 
degkrokarna med klart vatten och torka av 
dem ordentligt. Visparna eller degkrokarna kan 
också rengöras i diskmaskinen. 

Obs
 █ Innan du använder enheten igen ska du torka 

alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring
 █ Om du inte planerar att använda enheten 

under en längre tid bör du plocka ur batteri-
erna. 

 █ Se till att enheten är urkopplad och helt torr. 

 █ Förvara apparaten på en sval och torr plats. 

 █ Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande
Den här produkten har tillverkats av högkvalita-
tiva delar och material som kan återanvändas och 
återvinnas. 

Gör dig därför inte av med produkten 
och batterierna i hushållsavfallet när 
livslängden är slut. Ta dem till ett insa-
mlingsställe för återvinning av elektrisk 
och elektronisk utrustning. Detta indike-

ras av den här symbolen på produkten, i bruksan-
visningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få infor-
mation om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av 
använda produkter.

Tekniskadata
Den här produkten efterlever EU-di-
rektiven 2004/108/EC, 2006/95/
EC, 2009/125/EC och 2011/65/
EU.

Strömförsörjning: 220V-240V~, 50/60 Hz

Ström: 425 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och de-
signändringar.
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