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SIKKERHETOGOPPSETT_________________________

Vennligst les grundig gjennom 
denne instruksjonsmanualen 
før du begynner å bruke dette 
apparatet! Følg alle instrukser 
ang. sikkerhet for å unngå ska-
der som følge av ukorrekt bruk. 
Ta vare på instruksjonsmanua-
len til framtidig referanse. Hvis 
dette apparatet gis til en tredje-
part, må denne bruksanvisnin-
gen også følge med.

 7 Dette apparatet er beregnet 
kun på privat bruk og er ikke 
egnet til profesjonelle cate-
ring-formål. Det bør ikke bru-
kes kommersielt. 

 7 Apparatet skal ikke brukes 
utendørs eller på badet. 

 7 Kontroller om nettspenningen 
på typeskiltet samsvarer med 
det lokale strømnettet. Den 
eneste måten å koble enhe-
ten fra nettstrømmen på, er å 
trekke ut støpselet fra veggut-
taket.

 7 Til ekstra beskyttelse bør dette 
apparatet være koblet til en 
spenningsfei lbeskyttende 
kretsbryter til husholdnings-
bruk som ikke er på mer enn 
30 mA.  Ta kontakt med en 
elektriker for å få råd.

 7 Ikke neddykk apparatet, strøm-
ledningen eller strømpluggen i 
vann eller andre væsker.

 7 Koble fra strømstøpselet etter 
bruk av apparatet, før rengjø-
ring av apparatet, før du for-
later rommet eller hvis en feil 
oppstår. Ikke ta ut støpselet 
ved å dra i selve kabelen.

 7 Ikke surr strømledningen rundt 
apparatet.

 7 For å forhindre skader, klem 
ikke og bøy ikke strømlednin-
gen og la den ikke gnis mot 
skarpe kanter. Hold ledningen 
på avstand fra varme overfla-
ter og åpne flammer.

 7 Ikke bruk en skjøteledning 
sammen med apparatet.

 7 Apparatet skal aldri brukes 
dersom strømledningen eller 
apparatet er skadet.
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SIKKERHETOGINNSTILLING_______________

 7 Våre GRUNDIG-apparater 
til bruk i husholdningen er i 
overensstemmelse med gjel-
dende sikkerhetsstandarder, 
så hvis apparatet eller strøm-
ledningen er skadet, må den 
repareres eller byttes ut av 
et autorisert servicesenter for 
å unngå farer. Feilaktig eller 
ukvalifisert reparasjonsarbeid 
kan forårsake fare og risiko 
for brukeren.

 7 Ikke demonter apparatet 
under noen omstendighet. 
Ingen garantikrav godtas ved 
skader som oppstår som følge 
av feilhåndtering.

 7 Hold alltid apparatet utenfor 
barns rekkevidde. 

 7 Dette apparatet kan brukes av 
barn i alderen fra åtte år og 
oppover og personer med be-
grensede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller som 
mangler erfaring og kunnskap 
om de får tilsyn eller instruk-
sjoner om bruk av apparatet 
på en sikker måte og forstår 
farene som bruken innebærer. 
Barn får ikke leke med appa-
ratet. Rengjøring og vedlike-
hold skal ikke utføres av barn 
uten tilsyn.

 7 Ikke la apparatet være uten 
tilsyn når det er i bruk. Det an-
befales å være ekstra forsiktig 
ved bruk av apparatet i nær-
heten av barn og personer 
med nedsatt sanseevne eller 
fysisk eller psykisk funksjons-
evne.  

 7 Rengjør alle deler før appara-
tet brukes for første gang. Se 
detaljer i avsnittet "Rengjøring 
og vedlikehold".

 7 Tørk apparatet og alle delene 
før det tilkobles strømnettet og 
før tilbehør festes på.

 7 La aldri noen del av dette ap-
paratet være i drift eller være 
plassert på eller i nærheten av 
varme overflater, slik som en 
gassbrenner, varm plate eller 
varm ovn.

 7 Ikke bruk apparatet til noe 
annet formål enn det er be-
regnet til. 

 7 Bruk kun apparatet med de 
medfølgende delene.

 7 Ikke bruk apparatet med fuk-
tige eller våte hender.

 7 Bruk alltid apparatet på et sta-
bilt, flatt, rent og tørt underlag.
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SIKKERHETOGINNSTILLING_______________

 7 Påse at det ikke er noen fare 
for at strømledningen ved 
uhell kan trekkes ut, eller at 
noen kan snuble over den når 
enheten er i bruk.

 7 Plasser enheten på en slik 
måte at støpselet alltid er til-
gjengelig.

 7 Hold kun apparatet etter 
håndtaket. 

 7 Ikke plasser noen fremmedle-
gemer på apparatet.

 7 Ikke berør noen bevegelige 
deler på dette apparatet. Vent 
inntil aparatet har stoppet helt. 
Påse at langt hår, løse klær, 
sykker og kjøkkenredskaper 
ikke er i nærheten av appara-
tet under bruk. Disse elemen-
tene kan utgjøre en fare hvis 
de kommer borti mikseren.

 7 Ikke stikk gjenstander inn i de 
bevegelige delene når appa-
ratet er i bruk. Det er fare for 
skade.

 7 For å unngå søl må vispen/
eltekroken settes helt inn i mat-
blandingen før mikseren slås 
på.

 7 Ikke bruk apparatet til noe 
annet formål enn det er be-
regnet til. Håndmikseren er 
kun beregnet på miksing og 
blanding av matvarer. 

 7 Vispene eller eltekrokene må 
aldri kobles ut av apparatet 
mens det fortsatt er koblet til 
strømforsyningen. Alltid koble 
apparatet fra strømforsynin-
gen først.

 7 Aldri rengjør vispene eller elte-
krokene under rennende vann 
mens de fortsatt er tilkoblet ap-
paratet.

 7 Alltid beskytt motorenheten fra 
vann eller høy fuktighet.
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RASKOVERSIKT __________________________

Kjære kunde,

Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG 
Håndmikser HM 6280 / HM 6280 W.

Les følgende anvisninger og merknader nøye for å 
være sikker på at du vil få glede av ditt kvalitetspro-
dukt fra GRUNDIG i mange år fremover.

Enansvarligtilnærming!
GRUNDIG fokuserer på kontrakts-
messig avtalte sosiale arbeidsfor-
hold med rettferdig lønn for både 
interne ansatte og leverandører. Vi 
legger også stor vekt på effektiv bruk 
av råvarer med kontinuerlig avfallsre-

duksjon av flere tonn plast hvert år. Dessuten er alt 
vårt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år. 

For en framtid det er verdt å leve. 
Av en god grunn. Grundig.

Visper
Med vispene kan du blande lette rører, egg, eg-
gehviter, piske krem, majones, puré, kremer, sau-
ser og puddingblandinger.

eltekroker
Med eltekrokene kan du lage tyngre gjærdeiger 
og kakedeiger, som potetdeig til potetballer og 
potetkaker.

Kontrollenheterogdeler
Se figuren på side 3. 

A  Bryter til frigjøring av tilbehør

B  Hastighetskontroll

C  Turboknapp

D  Håndtak

E  Spor til tilbehør som visper og eltekroker

F  Visper

G  Eltekroker

DRIFT ____________________________________

Klargjøring
1Fjern alle paknings- og klistremerkematerialer 

og kast dem ifølge de gjeldende lovbestemte 
forskriftene.

2Før apparatet brukes for første gang, må visper 
og eltekroker rengjøres (se avsnittet "Rengjøring 
og vedlikehold").

Drift
1Påse at strømledningen er frakoblet fra stikkon-

takten og at hastighetskontrollen og frigjørings-
bryteren til tilbehøret A  er satt til stillingen 0 før 
du fester vispene eller eltekrokene til mikseren.

2Sett vispene F  eller deig krokene G  inn i spo-
rene for visper og eltekroker D  på mikseren, til 
de låses på plass.
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DRIFT ____________________________________

Merknader
 █ Sett eltekroken G  i den største av de to åpnin-

gene.

 █ Vispene F  kan settes inn i begge åpningene E .

3Sett støpselet inn i strømuttaket. 

4Sett vispene F  eller eltekrokene G  ned i blan-
dingen før håndmikseren slås på.

5Still hastighetskontrollen B  til ønsket hastighet 
(hastighetsinnstilling 1 til 4). 
– Apparatet starter. 

NB!
 █ Velg egnet hastighetsnivå, avhengig av type 

mat. Under miksing kan du trykke på Turbo-
knappen C  for å øke hastighetsnivået til mak-
simal hastighet. Hastigheten på Turbo-knappen 
C  korresponderer med nivå 4 på hastighetskon-
trollen B .

Forsiktig
 █ Her betyr standardmengde at tilsatt mel skal 

være mindre enn 900 g i en enkelt blanding, 
og tilsatt vann skal være 72 g per 100 g mel.

6Når du er ferdig, stiller du hastighetskontrollen 
B  til stilling 0. Trekk støpselet ut av stikkontak-
ten. Vent til apparatet stopper helt, og trekk vis-
pen/eltekroken ut av blandingen.

7Hold vispene F  eller eltekrokene G  med én-
hånd, og trykk på frigjøringsbryteren for tilbe-
høret A . 
– Vispene F  eller eltekrokene G  frigjøres.

Forsiktig
 █ Aldri trykk på frigjøringsknappen A  med min-

dre hastighetskontrollen er i stilling 0, og appa-
ratet er koblet fra strømmen.

Hjelpogtips
 █ Knekk eggene i en egen beholder først, slik at 

du unngå å vispe eggeskall inn i maten som al-
lerede er i beholderen. Tilsett dem deretter til i 
blandingen.

 █ Husk at klimaforhold, sesongrelaterte tempe-
raturforskjeller, temperatur og konsistens på 
ingrediensene kan påvirke tilberedingstiden og 
resultatene.

 █ Alltid begynn å vispe på lav hastighet. Øk has-
tigheten gradvis til du har oppnådd anbefalt 
hastighet for maten du blander. 

Matvare S m ø r -  o g 
honningblanding

Mengde 300 g smør  
550 g honning

Tilberedingsmetode Smør hentet fra fry-
ser (bør oppbeva-
res i fryser i minst 
4 timer), kuttes i 
terninger på ca. 
10-15 mm x 35-40 
mm Honning hen-
tet fra kjøleskap 
(skal stå i kjøleska-
pet i minst 1 dag)

Tid 10 sek.
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INFORMASJON___________________________

Rengjøringogpleie
Forsiktig

 █ Benytt aldri bensin, løsningsmidler, skurende ren-
gjøringsmidler eller metallgjenstander og harde 
børster for å rengjøre apparatet.

1Slå av apparatet og dra ut strømstøpselet fra 
vegguttaket.

2La apparatet kjøles helt ned.

3Bruk en fuktig, myk klut for å rengjøre utsiden 
av apparatet.

Forsiktig
 █ Legg aldri apparatet eller strømledningen i vann 

eller noen andre væsker, og hold dem aldri 
under rennende vann.

4Rengjør vispene F  eller eltekrokene G  med 
varmt såpevann. Skyll deretter vispene eller el-
tekrokene med rent vann og tørk dem grundig. 
Vispene og eltekrokene kan også rengjøres i 
oppvaskmaskin. 

NB!
 █ Tørk alle deler forsiktig med et mykt håndkle før 

apparatet brukes etter rengjøring.

Oppbevaring
 █ Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet 

over lang tid, oppbevar det på et trygt sted. 

 █ Se til at apparatet er frakoblet og helt tørt. 

 █ Oppbevar apparatet på et kjølige og tørt sted. 

 █ Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig for 
barn.

Merknadang.miljøvern
Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -ma-
terialer som kan gjenbrukes, og som egner seg til 
resirkulering. 

Kast derfor ikke produktet sammen med 
alminnelig husholdningsavfall når dets 
levetid er over. Ta det med til et oppsam-
lingssted for gjenvinning av elektriske og 
elektroniske apparater. Dette er vist ved 

hjelp av dette symbolet på produktet, i bruksanvisnin-
gen og på pakningen.

Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene 
for å få opplysninger om nærmeste innsamlings-
sted.

Bidra til å beskytte miljøet ved å gjenvinne brukte 
produkter.

Tekniskedata
Dette produktet er i overensstemmelse 
med EU-direktivene 2004/108/EC, 
2006/95/EC ,2009/125/EC og 
2011/65/EU.

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

Effekt:425 W

Rett til tekniske endringer og forandringer mht. 
design reservert.
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