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1) Hastighedsregulator*
2) ON/OFF-knap *
3) TURBO-knap *
4) Motorhus*
5) Drivværk
6) Låg
7) Rør til fødevarer
8) Skål
9) Stopper
10) S-formet, forkromet klinge
11) Blandeskive
12) Normal skæreskive
13) Vendbar skive til rivning
14) Tilbehørsholder
* Motorhuset er ikke inkluderet og kan købes separat.Уважаемый клиент!
Kære kunde,
Vi ønsker dig hjerteligt tillykke med købet af universalmixeren i serien Linea Anni ‘50 fra Smeg. Vi håber at du til
fulde vil få glæde af dit nye husholdningsapparat.
For yderligere informationer om produktet:
Smeg S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4 – 42016 Guastalla (RE) – Italien.

TILSIGTET ANVENDELSE
• Anvend kun universalmixeren i kombination med producentens stavblendermodeller fra serien HBF. For
komplette informationer vedrørende brugen af stavblenderen henvises til instruktionsmanualen, der leveres
med husholdningsapparatet.
• Universalmixeren må kun anvendes indendørs.
• Universalmixeren er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Universalmixeren kan, takket være det medfølgende tilbehør, anvendes til at blende, hakke, blande og
emulgere forskellige ingredienser.
• Universalmixeren må ikke anvendes til formål, som afviger fra den beregnede anvendelse.
• Apparatet er ikke designet til betjening ved hjælp af eksterne timere eller fjernbetjeningssystemer. Apparatet
skal overvåges konstant under brugen.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER
Instruktionerne kan desuden downloades fra Smegs website: www.smeg.com

UNIVERSALMIXEREN ER ET TILBEHØR TIL STAVBLENDEREN
Følg alle sikkerhedsanvisningerne for at være i stand til at anvende apparatet sikkert.
• Læs denne brugermanual, samt manualen som følger med stavblenderen nøje, før du anvender
universalmixeren.
• Sluk apparatet øjeblikkeligt, hvis det efterlades uden opsyn og efter hver anvendelse, særligt før rengøring,
før montering eller afmontering af tilbehøret eller hvis du kommer i nærheden af de bevægelige dele under
driften.
• Undlad at anvende universalmixeren hvis netledningen eller netstikket til stavblenderen er beskadiget,
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eller hvis apparatet er blevet tabt på gulvet eller er blevet beskadiget på anden vis. Hvis det elektriske
forsyningskabel er beskadiget, skal man kontakte det tekniske servicecenter, som vil udskifte det, for at
undgå evt. farer.
Sørg for, at netledningen ikke kommer i kontakt med skarpe genstande.
Undlad at trække i netledningen for at koble den fra stikkontakten.
Brug ikke adaptere eller forlængerledninger.
Der må ikke foretages ændringer på apparatet.
Forsøg aldrig at slukke en flamme/ild med vand: Sluk apparatet, træk stikket ud af kontakten, og dæk
flammen med et låg eller brandhæmmende tæppe.
Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og strømkablet utilgængeligt for børn. Sørg
for, at børn ikke leger med apparatet.
Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg.
Dette apparat må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller med
manglende erfaring med eller kendskab til anvendelsen af elektriske apparater, med mindre de overvåges
eller instrueres af myndige personer, som er ansvarlige for deres sikkerhed.
Undlad at røre ved de bevægelige dele, mens apparatet er i funktion. Hold hænder, hår, beklædningsdele
og redskaber på afstand af delene i bevægelse under driften for at undgå personskader og/eller skader
på apparatet.
Undgå at røre ved klingen på blenderen og skiverne til universalmixeren. De er meget skarpe: Fare for
snitsår! Vær forsigtig, når du fjerne, påsætter og rengør knivene. Brug et spatel til at fjerne massen.
Brug ikke stavblenderen til at blende olier eller fedtstoffer ved høje temperaturer.
Anvend ikke stavblenderen i kombination med universalmixeren konstant i mere end 1 minut.
Aktivér ikke stavblenderen hvis skålen på universalmixeren er tom.
Skub ikke ingredienserne ned i tragten på universalmixeren med fingrene eller andre redskaber. Anvend
udelukkende den medfølgende stopper.
Overskrid ikke den maksimale kapacitet på universalmixerens skål.
Anvend ikke universalmixeren i kombination med dele eller tilbehør fra andre producenter.
Brug udelukkende originale reservedele fra producenten. Brugen af reservedele, som ikke anbefales af
producenten kan medføre brand, elektrisk stød eller personskader.
Undgå at sprøjte væsker på motorhuset og stavblenderens ledning, som heller ikke må blive våde. Hvis
disse dele kommer i kontakt med væsker, skal stavblenderens stik omgående trækkes ud af stikkontakten og
tørres grundigt: Fare for elektrisk stød!
Lad universalmixeren køle af inden rengøringen.
Vær forsigtig, når du hælder varme væsker på universalmixeren eller på stavblenderen. De kan sprøjte ud af
apparatet på grund af pludselig fordampning.
Hvad angår rengøring og vedligeholdelse, henvises til sidste side

PRODUCENTENS ANSVAR
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materiel skade som følge af:
•
•
•
•
•

Enhver anden anvendelse af apparatet end den, det er designet til;
manglende læsning af denne betjeningsvejledning;
enhver manipulering med apparatets dele;
anvendelse af uoriginale reservedele;
manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne.

BORTSKAFFELSE
Dette apparat skal bortskaffes separat fra andet affald (Direktiv 2012/19/EU).
Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan mængde, at de betragtes som sundheds- og miljøskadelige,
ifølge gældende europæiske direktiver.

BEMÆRK
Elektrisk spænding

Fare for elektrisk stød
• Afbryd hovedstrømforsyningen.
• Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
Udtjente apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!
For at overholde den gældende lovgivning skal udtjente elektriske apparater afleveres på en genbrugsplads,
hvor de kan bortskaffes korrekt. På den måde sikres det, at værdifulde materialer i udtjente apparater kan
genindvindes og dermed hjælpe med at beskytte miljøet. Kontakt de lokale myndigheder eller den ansvarlige
for den lokale genbrugsplads for yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af udtjente apparater.
Vores apparater er emballeret med materialer, som ikke forurener, og som kan genanvendes.
Emballagen skal bortskaffes i henhold til de lokale regler for renovation af emballage.

BEMÆRK
Plastikemballage

Fare for kvælning
• Efterlad ikke emballagen eller dele af den uden opsyn.
• Lad ikke børn bruge emballagens plastikposer til leg.
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BESKRIVELSE AF DELENE
S-formet, forkromet klinge
Denne stålklinge gør det muligt at hakke, finthakke, blende og blande store mængder af ingredienser.

Blandeskive
Særligt beregnet til piskning af fløde og æggehvider, eller til emulgering af forskellige saucer.

Vendbar skive til rivning
Skiven til rivning kan anvendes til at rive grøntsager, frugt, tør frugt uden skal, chokolade og ost. Den har to
forskellige mål til en fin eller grov rivning.

Normal skæreskive
Gør det muligt at skiveskære de fleste fødevarer. Tykkelsen på klingen kan reguleres fra 1 til 6 mm.
For at regulere tykkelsen skal man tage fat i kanten af skiven på den modsatte del af klingen med den ene hånd
og dreje stiften med den anden hånd, indtil den ønskede tykkelse er valgt.

Stopper
Gør det nemt at komme fødevarerne i universalmixerens skål.

Skål uden BPA på 1,5 L
Stor skål TM til forarbejdning af store mængder ingredienser.

ANVENDELSE
Forberedelse til anvendelsen
Vask grundigt de dele som kan komme i kontakt med maden, før du anvender apparatet første gang.

Brug af apparatet
INFO: Tilbehørsholderen skal anvendes med de medfølgende skiver. En forkert brug
kan beskadige delene.
• Anbring holderen (14) på stiften midt i skålen (8).
• Anbring det ønskede tilbehør (10,11,12,13) på den tilhørende holder.

BEMÆRK
Fare for snitsår
Klingerne er ekstremt skarpe. Anbring dem ved at gribe fat i plastikdelene og hold fingrene væk fra klingerne.
• Anbring låget (6) på skålen (8). For at lukke låget skal du gribe fat i røret til fødevarer (7) og dreje det mod
urets retning.
• Anbring drivværket(5) i universalmixeren og skub nedad for at fastgøre det. Indsæt motorhuset (4)*, i
drivværket: Hvis det er indsat korrekt, lyder der et “klik”.
• Kom ingredienserne ind i røret (7) og tryk forsigtigt og ensartet med stopperen (9). Anvend ikke andre
redskaber til at komme maden i eller skubbe til den.
• Tænd apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (2) eller TURBO-knappen (3).
• Justér hastigheden ved at dreje på vælgerknappen (1)
* Motorhuset er ikke inkluderet og kan købes separat.

6

Vejledning til tilberedning af ingredienserne

Tilbehørstype

Ingredienser Hastighed Mængde

S-formet, forkromet Taikoo-sukker
klinge (test af effekt Æg
i indgangen)
Maltsukker

Turbo

Vendbar skive til Gulerod
rivning
Squash

Medium/Høj

Ost
Normal skæreskive Gulerod
Squash
Løg
S-formet, forkromet Kød
klinge
Fisk

Blandeskive

Nødder
Æggehvider
Flødeskum

Tid

Medium/Høj
Turbo

Kør i 10 sekunder, sluk
derefter i 2 minutter og
gentag 3 gange på
samme måde.
1-2 gulerødder ad gange 10 sekunder
afhængigt af størrelse
1-2 squash ad gangen 10 sekunder
afhængigt af størrelse
1-2 stykker ad gangen 10 sekunder
afhængigt af størrelse
1-2 gulerødder ad gange 10 sekunder
afhængigt af størrelse
1-2 squash ad gangen 10 sekunder
afhængigt af størrelse
1 løg delt i halve ad gangen 10 sekunder
700 g skåret i tern á 2,5 cm 30 sekunder

Turbo

700 g skåret i tern á 2,5 cm

30 sekunder

Turbo
Medium
Medium

250 g
3 æg
350 ml

20 sekunder
40 sekunder
60 sekunder

Medium/Høj
Turbo
Medium/Høj
Medium/Høj

700 g
Et æg (ca. 56 g)
230g

BEMÆRK: Æggehvidemængde: min. 1 maks. 7
Mængde flydende piskefløde: min. 100 ml/ maks. 600 ml
Mængde andre væsker: maks. 1 liter
INFO: Resultatet kan variere afhængigt af ingrediensernes kvalitet og den ønskede
konsistens.
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Af sikkerhedsmæssige årsager skal netkablet frakobles fra strømstikket umiddelbart efter brugen

Rengøring af motorhuset på blenderen*
Nedsænk ikke motorhuset i vand eller andre væsker
På dele, som er overfladebehandlet med metalfinish (for eksempel anodiseringer, forniklinger, og forkromninger),
må ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder klor, ammoniak eller blegemiddel.
Rengør motorhuset med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel
* Motorhuset er ikke inkluderet og kan købes separat.

Rengøring af universalmixeren og tilbehøret
1) Fjern drivværket fra låget før rengøringen
2) Nedsænk ikke drivværket i vand og vask det ikke i opvaskemaskinen, da det kan blive beskadiget. Rengør
drivværket med en blød klud og tør grundigt efter.
3) Fjern forsigtigt den S-formede, forkromede klinge og skiverne fra skålen på universalmixeren før rengøringen
4) Den S-formede, forkromede klinge og skiverne skal rengøres med en blød og fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke skuresvampe på plastik- eller metaldelene, som kan blive ridsede.
5) Skålen og låget på universalmixeren kan kun vaskes i øverste skuffe i opvaskemaskinen. De må ikke
anbringes i den nederste skuffe i opvaskemaskinen.
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SMEG S.p.A.
Via Leonardo Da Vinci, 4
42016 San Girolamo di
Guastalla (RE)
ITALY

914778887/D

9

