
 

 
 

 
 

HÅNDBLENDERSETT      

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

BRUKSANVISNING 

 

Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på dem for fremtidig bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modellnr.:             912468/LK-1817/J-1049-5  

Nominell spenning:          AC 220–240 V 

Nominell frekvens:        50 Hz 

Nominell effekt:           200 W 

 

 

 

                                   

A. Knapp for lav hastighet 

B. Knapp for høy hastighet 

C. Motorenhet 

D. Blenderstang 

E. Hakkekobling 

F. Hakkeblad 

G. Hakkebolle 

H. Beger 

 

 

 

 

 

 

 

Motorenheten må aldri nedsenkes i vann eller annen væske, og den må heller ikke skylles i vann. 

Motorenheten skal kun rengjøres med en fuktet klut. 

 

Advarsel 

 Kontroller at spenningen på enheten stemmer med spenningen i stikkontakten før du kobler den til. 

 Enheten må ikke brukes hvis ledningen, støpselet eller andre deler er skadet. 

 Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av produsenten, et verksted som produsenten anbefaler 

eller kvalifisert personell. 

 Apparatet må ikke være i drift uten tilsyn. 

 Apparatet skal ikke brukes av barn. Apparatet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn.  

 Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn. Barn skal holdes under oppsikt for å sikre at de 

ikke leker med apparatet. 

Teknisk informasjon 

Generell informasjon 

Viktig 

 



 

 Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende 

erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsikt eller har fått informasjon om hvordan apparatet 

skal brukes på en sikker måte, og at de forstår de potensielle farene. 

 Ikke ta på bladene når apparatet er koblet til. Bladene er svært skarpe. 

 Hvis bladene setter seg fast, må strømmen kobles fra før du fjerner ingrediensene som blokkerer dem. 

 

Forholdsregler 

 Slå av apparatet og koble fra strømmen før du bytter tilbehør eller berører deler som beveger seg under 

bruk. 

 Vær forsiktig når du håndterer de skarpe bladene, tømmer bollen og under rengjøring. 

 Apparatet er ikke ment for profesjonell bruk. 

 Apparatet må ikke overbelastes med for mye mat, og det må ikke brukes kontinuerlig i mer enn 30 

sekunder. 

 

 

 Før apparatet brukes for første gang, må du rengjøre alle deler som kommer i kontakt med mat.  

 La varme ingredienser avkjøles før du bearbeider dem (maks. temperatur 60 °C).  

 Større ingredienser må skjæres i mindre biter, på ca. 2 cm, før de bearbeides. 

 Monter apparatet på riktig måte før du kobler til strømmen. 

 

 

Håndblender 

Håndblenderen skal brukes til: 

– å blande sammen flytende ingredienser, for eksempel melkeprodukter, sauser, juice, supper, drinker og 

shakes. 

– å blande sammen myke ingredienser, for eksempel 

– lage puré av kokte ingredienser, for eksempel for å lage barnemat 

1. Fest blenderstangen til motorenheten («klikk»). 

2. Senk bladbeskyttelsen helt ned i ingrediensene. 

3. Trykk på hastighetsknappen «1» eller «2» for å starte apparatet. 

4. Beveg apparatet sakte opp og ned og i sirkler for å blande sammen alle ingrediensene. 

 

Hakking 

Hakkeren skal brukes til å hakke opp ingredienser som nøtter, kjøtt, løk, harde oster, kokte egg, hvitløk, 

urter, tørt brød og lignende. 

Bladene er svært skarpe. Vær veldig forsiktig når du håndterer bladenheten. Vær spesielt forsiktig når du 

fjerner bladenheten fra hakkebollen, når du tømmer hakkebollen og under rengjøring. 

1. Plasser bladenheten i hakkebollen. 

Forberedelser før bruk 

Bruke apparatet 



 

2. Plasser ingrediensene i hakkebollen. 

3. Plasser koblingen på hakkebollen. 

4. Fest motorenheten på hakkebollen. 

5. Trykk på knappen for vanlig hastighet eller turbohastighet for å slå på apparatet. 

Hvis ingrediensene setter seg fast på veggene i hakkebollen, kan du løsne dem ved hjelp av væske eller en 

slikkepott. La alltid apparatet avkjøles etter at du har hakket kjøtt. 

 

 

Det er enklere å rengjøre apparatet, delene og tilbehøret umiddelbart etter bruk. 

1. Koble fra strømmen før rengjøring. 

2. Motorenheten må ikke nedsenkes i vann. Tørk av den med en fuktet klut. 

3. Demonter brukt tilbehør, og rengjør dem i oppvaskmaskin eller i varmt vann og oppvaskmiddel. 

4. La lufttørke etter rengjøring, og oppbevar dem på egnet måte for fremtidig bruk. 

 

 

Apparater som er merket med symbolet, må ikke kastes i restavfall. Lever produktet til nærmeste 

miljøstasjon, eller kontakt kommunen. 

 

 

Pleie og vedlikehold 

Miljø 


