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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan 
du använder enheten! Följ alla säkerhetsan-
visningar för att undvika skador på grund av 
olämplig användning! 

Förvara bruksanvisningen på en plats för 
framtida referens. Om den här enheten skulle 
överlämnas till tredje part så måste bruksanvis-
ningen också lämnas. 

 █ Den här enheten är avsedd för privat använd-
ning och inte för professionella syften. Den får 
inte användas i kommersiellt syfte.

 █ Placera inte enheten i ett badrum. 

 █ Kontrollera att strömförsörjningen stämmer 
överens med det som anges på produktetiket-
ten. Enda sättet att koppla ur enheten från 
eluttaget är genom att dra i strömkontakten. 

 █ För extra skydd ska den här enheten anslutas 
till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte 
är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker 
för mer information. 

 █ Sänk inte ned enheten, strömsladden eller 
kontakten i vatten eller andra vätskor. Håll 
inte under rinnande vatten. Endast locket och 
glasbehållaren kan rengöras på ett säkert sätt 
med vatten och diskmedel i diskmaskinen.   

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

 █ Kläm och böj inte strömsladden och gnugga 
den inte mot vassa kanter, eftersom det kan 
skada den. 

 █ Håll strömsladden borta från heta ytor och 
öppen eld. 

 █ Använd inte en förlängningssladd med en-
heten. 

 █ Använd aldrig enheten om den eller ström-
sladden är skadad. 

 █ Våra hushållsapparater från GRUNDIG 
uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder 
och om enheten skadas måste den repareras 
eller ersättas av ett behörigt servicecenter för 
att undvika farliga situationer.  Felaktigt eller 
okvalificerat reparationsarbete kan orsaka 
skador och risker för användaren.

 █ Demontera inte enheten under några omstän-
digheter. Inga garantianspråk accepteras för 
skador orsakade av felaktig hantering. 

 █ Förvara enheten utom räckhåll för barn. 

 █ Den här enheten kan användas av barn från 
8 år och personer med nedsatt fysisk, känslo-
mässig 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 en-
heten. Rengöring och användarunderhåll ska 
inte göras av barn utan övervakning.

 █ Lämna inte enheten påslagen när den inte 
används. Var mycket försiktig när enheten an-
vänds nära barn och människor med begrän-
sad fysisk eller mental förmåga. 

 █ Innan du använder enheten för första gången 
ska du rengöra alla delar som kommer i kon-
takt med mat ofta. Se informationen i avsnittet 
"Rengöring och skötsel". 

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

 █ Använd inte enheten för något annat än avsett 
syfte.

 █ Använd aldrig enheten i eller nära antänd-
bara platser eller föremål. 

 █ Använd bara enheten med de delar som 
medföljer. 

 █ Använd inte enheten med fuktiga eller våta 
händer. 

 █ Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, 
torr och halkfri yta. 
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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________

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

 █ Placera enheten så att kontakten alltid är 
åtkomlig. 

 █ Kniven är mycket vass! Hantera de vassa kni-
varna försiktigt, speciellt vid borttagning och 
rengöring för att undvika skador. 

 █ Använd inte enheten om knivarna är skadade 
eller visar tecken på slitage. 

 █ Rengör aldrig enheten med bara händerna. 

 █ Försök aldrig använda enheten utan locket. 

 █ Försök inte ta bort locket tills bladen har stan-
nat helt. 

 █ En spatel kan användas för att avlägsna mat 
från glasskålen. Apparaten måste stängas av 
när du gör detta. 

 █ Slå aldrig på enheten längre än nödvändigt 
för matbearbetning. 

 █ Ta bort ben och sten från frukten för att förhin-
dra att knivarna eller enheten skadas.

 █ Den här enheten är bara avsedd för korta 
användningsperioder och ska bara användas 
utan avbrott i max 1 minuter. Efter använd-
ning ska du låta enheten kylas ned tillräckligt. 

 █ Krossa inte stora isbitar av iskuber med enhe-
ten, utan bara små iskuber.

 █ Stäng av enheten och koppla från strömmen 
innan du byter tillbehör eller utskjutande delar 
som rör sig under användning.
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EN KORT ÖVERSIKT __________________________

Kära kund! 

Grattis till ditt val att köpa en ny GRUNDIG Jug 
Blender SM 7280. 

Läs följande användaranvisningar noggrant 
för att säkerställa att du får ut maximalt av din 
kvalitetsprodukt från GRUNDIG under många 
år framåt i tiden. 

En ansvarsfull inställning! 
GRUNDIG fokuserar på avtals-
mässigt överenskomna arbetsför-
hållanden med rättvisa löner för 
både internanställda och leveran-
törer. Vi lägger också stor vikt vid 
effektiv användning av råmaterial 

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton 
plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör till-
gängliga i minst 5 år. 

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

Kontroller och delar 
Se bilden på sidan 3. 

A   Mått/Måttsats 

B   Lucköppning 

C   Lock 

D   Glasbehållare 

E   Behållarhandtag 

F  Knivenhet 

G   Tätningsring 

H   Motorkåpa 

I   Kontrollratt 

J   Halkskyddade fötter 

K   Kabelvinda

ANVÄNDNING ______________________________

Förberedelse
Var försiktig 

 █ Stäng av enheten och koppla från strömmen 
innan du byter tillbehör eller utskjutande delar 
som rör sig under användning.

1  Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiket-
ter och gör dig av med dem i enlighet med de 
juridiska krav som gäller. 

2  Ta bort hela enheten från motorkåpan H  
och placera den på en plan yta, t.ex. på 
köksbänken. 

3  Placera sedan glasbehållaren D  med öpp-
ningen riktad nedåt på en plan yta.

4  Avlägsna knivenheten F  försiktigt genom att 
vrida den moturs och lyfta den från enhetens 
båda sidor. 

Var försiktig 
 █ Avlägsna inte kniven genom att lyfta den i 

bladen. 

 █ Kniven är mycket vass! Hantera de vassa kni-
varna försiktigt, speciellt vid borttagning och 
rengöring för att undvika skador.

5  Rengör alla delar, med undantag av motor-
kåpan enligt beskrivningen i "Rengöring och 
skötsel". 

6  Montera sedan blenderbehållaren i omvänd 
ordning.

7  Placera glasbehållaren D  på motorkåpan H .

Obs
 █ Se till att skårorna på glasbehållarens under-

sida i motorhuset.

8  Skär maten i små delar innan du använder 
enheten.
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ANVÄNDNING ______________________________

Mixning 
1  Placera enheten på en jämn och torr yta. 

Fötterna med halkskydd J  säkerställer att 
enheten står stabilt. 

2  Se till att strömsladden kopplas från strömkäl-
lan och att kontrollratten I  är på "0" innan 
du placerar maten i glasbehållaren D . 

3  Ta ut glasbehållaren D  från motorhuset H  
genom att lyfta i glasbehållaren D  uppåt och 
öppna locket. 

4  Placera nu ingredienserna som ska blandas 
i glasbehållaren D . Ingredienserna får bara 
vara omkring 2-5 cm långa. 

Obs
 █ Tillsätt vatten för att säkerställa att mixern ar-

betar smidigt. 

 █ Blanda 3 enheter hårt livsmedel och 2 enhter 
vatten för att få en mjuk blenderkonsistens. 
(dvs.: 60 g hårt livsmedel och 40 ml vatten)

Var försiktig 
 █ Placera inte het mat eller heta vätskor i glas-

behållaren. Om du gör soppa ska du se till att 
vätsketemperaturen inte överskrider 40°C. 

 █ För att krossa is föreslår vi att du börjar med 
tre fjärdedelar is i behållaren och att du 
sedan tillsätter 15 ml kallt dricksvatten. 

 █ Försök inte krossa is utan att tillsätta vatten till 
behållaren. 

 █ Låt aldrig mixern arbeta när den är tom (utan 
mat). 

 █ Låt aldrig glasbehållaren gå utan att glasbe-
hållaren sitter fast på motorhuset. 

5  Stäng locket C . Se till att måttsatsen är inuti 
locköppningen/måttsatsen A  och att den 
sitter ordentligt. 

6  Placera glasbehållaren D  upprätt på moto-
renheten H . 

Var försiktig 
 █ Rör aldrig vid eller vrid glasbehållaren efter 

att den har satts fast ordentligt på plats.

7  Anslut strömkontakten till ett el-uttag. 

8  Skärhastigheten kan justeras steglöst med 
kontrollratten I . 

Obs 
 █ För att använda blendern på låg hastighet 

vrider du kontrollratten I  till “1”.

 █ Om du vill blanda med högre hastighet vrider 
du kontrollratten I  till önskad hastighetsin-
ställning (2-4).

 █ För korta pulser vid blandning med hög has-
tighet, vrid kontrollratten I  till “P”. När du 
aktiverar kontrollratten I , stoppas bledern 
och återgår till “0” automatiskt.

 █ Om ingredienserna ska tillsättas under bland-
ningsprocessen ska du tillsätta dem genom 
öppningen i locket B . Ta ut måttsatsen för att 
göra detta A . 

9  Efter att den blandade maten har uppnått 
önskad konsistens ska du vrida kontrollratten 
I  till 0 för att stänga av mixern .

Var försiktig 
 █ Kör aldrig blendern i mer än 1 minut, annars 

skulle den över hettas.

 █ Efter att du kört enheten i 1 minut ska du låta 
den svalna innan den används igen.

 █ Se till att motorn stängs av och har stannat 
helt innan du tar bort glasbehållaren D  från 
motorhuset H .

 █ Placera inga metallverktyg (skrapa, gaffel 
etc.) i glasbehållaren när blendern används.

10  Dra ut kontakten ut vägguttaget. 

11  Ta bort glasbehållaren D  från motorhuset 
H  genom att lyfta glasbehållaren uppåt 
(försök inte rotera den) och öppna locket C . 

12  Ta av locket och häll i blandningen i glasen 
eller andra behållare. 
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INFORMATION ______________________________

Tips för blandning
 █ För att tillsätta iskuber till blandningarna när 

blendern arbetar ska du tillsätta en kub i taget 
genom måttsatsen A . Vänta några sekunder 
innan du tillsätter nästa iskub, så att blenern 
kan blanda isen korrekt.

 █ För att tillsätta mat när blendern arbetar 
avlägsnar du måttsatsen A  och släpper ned 
ingredienserna genom öppningen. Se till att 
klippa maten i delar på omkring 2-5 cm för 
att passa in i öppningen. Ersätt måttsatsen A  
när du har tillsatt ingredienserna fullt ut.

 █ Vid blandning av fast mat, såsom råa grön-
saker, kokt eller rått kött och frukt, ska dessa 
alltid klippas i bitar som inte är större än 2-5 
cm innan du placerar dem i glasbehållaren. 
Blanda inte mer än 2 koppar av den här 
maten i taget. Detta påskyndar blandnings-
processen och minskar slitaget på knivarna.

 █ Placera alltid vätskeingredienserna i glasbe-
hållaren först, om inte receptet säger något 
annat.

 █ För att blanda drycker placerar du alla ingre-
dienser i glasbehållaren samtidigt.

 █ Undvik överblandning. Vanligtvis räcker det 
att blanda i några sekunder.

 █ Överblandning kan orsaka att maten blir 
svampig.

Rengöring och skötsel 
Var försiktig 

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

 █ Knivarna är mycket vassa! Hantera de vassa 
knivarna försiktigt, för att undvika skador. 

 █ Rengör aldrig enheten med bara händerna. 

 █ Rengör mixern efter varje användning. Låt inte 
någon mat ligga kvar och stelna inuti behålla-
ren. Den blir då mycket svårare att rengöra.

 █ Använd inte kokande vatten. Knivlagren har 
uformats med ett smörjmedel som räcker hela 
livslängden; exponering för kokane vatten 
kan skada dessa lager och förkorta blenderns 
livslängd.

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

2  Låt enheten svalna. 

3  Ta bort glasbehållaren D  från motorenheten 
H . Skölj med vatten för att avläsna stora delar 
livsmedel som kan samlas i glasbehållaren. 

4  Ta bort glasbehållaren D  från motorenheten 
H .

5  Placera 1 till 1 ½ koppar varmt vatten med 
några droppar milt rengöringsmedel i glasbe-
hållaren D  och växla till hastighet “4” under 
några sekunder. Avlägsna glasbehållaren från 
motorenheten och skölj med vatten. Upprepa 
efter behov.

Obs 
 █ Sänk inte ned den motoriserade basen eller 

bladen i vätska och placera dem inte i disk-
maskinen. Endast locket och glasbehållaren 
får sänkas ned i vatten och placeras i diskma-
skinen.

6  Använd en mjuk trasa och lite mild rengöring 
för att rengöra enheten utvändigt. 

7  Torka ur blendrbasen, bladen F  och locket 
med en luddfri trasa före nästa användning.
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INFORMATION ______________________________

Förvaring 
Om du inte planerar att använda enheten under 
en längre tid bör du plocka ur batterierna. 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 produk-
ten och batterierna i hushållsavfallet 
när livslängden är slut. Ta dem till ett 
insamlingsställe för återvinning av elek-
trisk och elektronisk utrustning. Detta 

indikeras av den här symbolen på produkten, i 
bruksanvisningen 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. 

Tekniska data 
Den här produkten efterlever EU-direk-
tiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
2009/125/EC och 2011/65/EU. 

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

Ström:  600 W 

Med förbehåll för tekniska modifieringar och de-
signändringar.
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