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SIKKERHEDOGOPSÆTNING___________________

Inden ibrugtagning bedes du 
læse brugsanvisningen grun-
digt igennem. Følg alle sikker-
hedsanvisninger for at undgå 
skader som følge af forkert 
brug.
Behold brugsanvisningen til 
fremtidig brug. Hvis dette ap-
parat gives til tredjepart, skal 
denne brugsanvisning følge 
med.

 7 Dette apparat er kun bereg-
net til hjemmebrug og er ikke 
egnet til professionelt catering-
formål. Det bør ikke anvendes 
til erhvervsmæssige formål. 

 7 Brug ikke apparatet udendørs 
eller på badeværelset. 

 7 Kontroller, at spændingen på 
typepladen er i overensstem-
melse med det lokale lysnets 
spænding. Den eneste måde 
at afbryde apparatet fra lys-
nettet er ved at trække adap-
teren ud af stikkontakten.

 7 For yderligere beskyttelse bør 
dette apparat tilsluttes en fejl-
strømsafbryder (FI-relæ) med 
en effekt på ikke mere end 30 
mA. Søg vejledning hos en 
elektriker.

 7 Undlad at nedsænke appa-
ratet, strømledningen eller 
strømstikket i vand eller andre 
væsker.

 7 zLedningen må ikke vikles 
rundt om apparatet.

 7 Strømkablet må ikke bøjes 
eller klemmes, og du må ikke 
gnide det på skarpe kanter 
for at forhindre eventuelle ska-
der. Hold strømkablet væk fra 
varme overflader og åben ild.

 7 Brug ikke en forlængerledning 
til apparatet.

 7 Brug aldrig apparatet, hvis det 
eller ledningen er beskadiget.

 7 Vores GRUNDIG hushold-
ningsapparater opfylder gæl-
dende sikkerhedsstandarder, 
og således, hvis apparatet 
eller ledningen er beskadiget, 
skal de repareres eller udskif-
tes af forhandleren, et ser-
vicecenter eller en tilsvarende 
kvalificeret og autoriseret per-
son for at undgå farer. Forkert 
eller ukvalificeret reparation 
kan forårsage skader og risici 
for brugeren.
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SIKKERHEDOGSET-UP ____________________

 7 Undlad under nogen omstæn-
digheder at skille apparatet 
ad. Garantikrav accepteres 
ikke i tilfælde af skader forår-
saget af forkert håndtering.

 7 Hold altid apparatet væk fra 
børns rækkevidde. 

 7 Dette apparat kan bruges af 
børn over 8 år og af perso-
ner med reducerede fysiske, 
psykiske eller mentale ever 
eller mangel på erfaring og 
viden, hvis de har været under 
opsyn eller har fået instruktio-
ner i brugen af apparatet på 
en sikker måde og forstår de 
farer, der måtte være invol-
veret Børn må ikke lege med 
apparatet. Rengøring og ved-
ligeholdelse skal ikke foreta-
ges af børn uden opsyn..

 7 Efterlad ikke apparatet uden 
opsyn, når det er i brug. Vi 
råder til yderste forsigtighed, 
når apparatet bruges i nærhe-
den af børn og folk med be-
grænsede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner.  

 7 Før du bruger maskinen første 
gang, skal alle dele rengøres. 
Se detaljer i afsnittet "Rengø-
ring og vedligeholdelse".

 7 Aftør apparatet og alle dele, 
inden det tilsluttes strøm, og 
inden tilbehøret monteres.

 7 Betjen aldrig apparatet eller 
placer nogen dele heraf på 
eller i nærheden af varme 
overflader, såsom gasbræn-
der, kogeplade eller opvarmet 
ovn.

 7 Brug ikke apparatet til andet 
end den tilsigtede brug. 

 7 Anvend kun apparatet med de 
medleverede dele.

 7 Brug aldrig apparatet med 
fugtige eller våde hænder.

 7 Brug altid apparatet på en sta-
bil, flad, ren og tør overflade.

 7 Sørg for, at der ikke er fare 
for, at ledningen kan ved et 
uheld trækkes eller at nogen 
kan snuble over det, når ap-
paratet er i brug

 7 Placer apparatet således, at 
stikket altid er tilgængeligt.

 7 Hold kun apparatet i håndta-
get. 

 7 Klæb ikke fremmedlegemer 
på apparatet.
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 7 Undlad at berøre nogen af 
apparatets bevægelige dele. 
Vent, indtil apparatet er stan-
des helt. Sørg for, at langt 
hår, løstsiddende tøj, smyk-
ker og køkkenredskaber ikke 
er i nærheden af apparatet 
under brug. Disse genstande 
kan være til fare, hvis de bliver 
fanget i mikseren.

 7 Sæt ikke nogen genstande ind 
i bevægelige dele, mens ap-
paratet er i drift. Der er risiko 
for skader.

 7 For at undgå stænk, skal du 
placere piskeris/dejkrog helt 
ind i maden, før der tændes 
for mikseren.

 7 Brug ikke apparatet til andet 
end den tilsigtede brug. Hånd-
mikseren er designet til kun at 
blande og piske fødevarer. 

 7 Du må aldrig frigøre piskeris 
eller dejkroge fra hovedde-
len, mens apparatet stadig er 
sluttet til strømforsyningen. Af-
bryd altid apparatet fra strøm-
forsyningen først.

 7 Rengør aldrig piskeris eller 
dejkroge under rindende 
vand, mens de stadig er for-
bundet til hoveddelen.

SIKKERHEDOGSET-UP ____________________

 7 Beskyt altid motorenheden 
mod vand eller overdreven 
fugtighed
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KORTFORTALT____________________________

Kære kunde,

Tillykke med købet af din nye GRUNDIG  
håndmikser HM 6280 / HM 6280 W.

Læs vejledningen grundigt igennem for at 
sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra  
GRUNDIG i mange år fremover.

Enansvarligtilgang!
GRUNDIG fokuserer på kontraktligt 
aftalte sociale arbejdsforhold med 
rimelige lønninger for både interne 
medarbejdere og leverandører. Vi 
lægger også stor vægt på effektiv 
udnyttelse af råstoffer med kontinu-

erlig reduktion af affaldsmængden på flere tons 
plastik hvert år. Desuden er alt vores tilbehør til 
rådighed i mindst 5 år. 

For en levedygtig fremtid. 
Af gode grunde. Grundig.

Piskeris
Ved at bruge piskeris, kan du forberede luftig dej, 
æg, æggehvider, piskefløde, mayonnaise, puré, 
cremer, saucer og budding.

Dejkroge
Ved at bruge dejkroge, kan du forberede gærdej 
og dej til wienerbrød, såsom kartoffeldej til kartof-
felboller og kartoffelpandekager.

Betjeningsfunktionerogdele
Se figuren på side 3. 

A  Knap til frigørelse af tilbehør

B  Hastighedskontrol

C  Turbo knap

D  Håndtag

E  Åbninger til piskeris og dejkroge

F  Piskeris

G  Dejkroge

BETJENING_______________________________

Forberedelse
1Fjern al emballage og alle labels og bortskaf 

dem i henhold til de gældende regler.

2Før første ibrugtagning af apparatet, skal du ren-
gøre piskeris og dejkroge (Se afsnittet “Rengø-
ring og vedligeholdelse”).

Funktion
1Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikkontakten, 

og at knappen til hastighedskontrol og frigørelse 
af tilbehør A  er sat til hastighed 0, før du fastgø-
rer piskeris eller dejkroge til mikseren.

2Sæt piskeris F  eller dejkroge G  i åbninger D  
på mikseren, indtil de klikker på plads.
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BETJENING_______________________________

Bemærk
 █ Sæt dejkrogen G  i den største af de to åbninger.

 █ Piskerisen F  kan sættes ind i en af de to åbnin-
ger E .

3Sæt stikket i stikkontakten. 

4Dyp piskeris F  eller dejkroge G  i maden, før di 
tænder håndmikseren.

5 hastighed (indstillinger for hastighed er 1 til 4). 
– Apparatet starter. 

Bemærk
 █ Vælg et passende hastighedsniveau, afhæn-

gigt af typen af mad. Mens du mikser, kan du 
trykke på Turbo-knappen C  til kortvarigt at øge 
niveauet til den højeste hastighed. Hastigheden 
for Turbo-knappen C  svarer til niveau 4 på ha-
stighedsknappen B .

Forsigtig
 █ Her betyder standard belastningen, at det tilsatte 

mel bør være mindre end 900 g i hver blanding 
og det forholdet for det tilsætte vand bør være 
ca. 72 g vand for hvert 100 g mel.

6Når du er færdig, skal du indstille hastigheds-
knappen B  til 0. Tag stikket ud af stikkontakten. 
Vent, indtil apparatet holder helt, og træk deref-
ter piskeris/dejkrog ud af blandingen.

7Hold piskerisen F  eller dejkrogen G  med den 
ene hånd, og tryk på frigørelsesknappen A . 
– Piskerisen F  eller dejkrogen G  frigøres fra 

apparatet.

Forsigtig
 █ Tryk aldrig frigørelsesknappen A  medmindre 

hastighedsknappen er i position 0 og apparatet 
er frakoblet strømmen.

Hintogtips
 █ For at undgå blanding af æggeskaller med den 

mad, der allerede er i beholderen, skal du først 
slå ægget ud i en separat skål. Hæld det deref-
ter til blandingen.

 █ Husk, at klimatiske forhold, sæsonbestemte tem-
peraturforskelle, temperatur og konsistens af 
ingredienserne kan påvirke den tilberednings-
tiden såvel som resultaterne.

 █ Start altid blanding ved en lav hastighed. Øg 
hastigheden gradvist, indtil du når den anbefa-
lede hastighed for den mad, du blander.  

Mad Blanding af smør 
og honning

Mængde 300 g smør  
550 g honning

Tilberedelse smør tages ud af 
fryseren (skal være 
i fryseren i min. 4 
timer) og skæres 
i stykker på ca. 
10-15 mm x 35-40 
mm honning tages 
ud af køleskabet 
(skal være i køle-
skabet mindst 1 
dag)

Ca. Tid 10 sekunder
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INFORMATION ___________________________

Rengøringogvedligeholdelse
Forsigtig

 █ Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, skureren-
gøringsmidler, metalgenstande eller hårde bør-
ster til at rengøre apparatet.

1Sluk for apparatet og tag ledningen ud af stik-
kontakten.

2Lad apparatet køle helt ned.

3Brug en fugtig, blød klud til at rengøre ydersi-
den af apparatet.

Forsigtig
 █ Læg aldrig apparatet eller strømledningen i 

vand eller andre væsker, og hold dem aldrig 
under rindende vand.

4Rengør piskeris F  eller dejkroge G  med varmt 
sæbevand. Derefter skylles piskeris eller dejkroge 
med rent vand og tør dem grundigt af. Piskeris og 
dejkroge kan også vaskes i opvaskemaskinen. 

Bemærk
 █ Inden apparet bruges efter rengøring, skal alle 

delene tørres omhyggeligt med et blødt hånd-
klæde.

Opbevaring
 █ Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere 

periode, skal det opbevares forsigtigt 

 █ Søg for, at apparatet ikke er tilsluttet strøm og 
er helt tørt. 

 █ Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted. 

 █ Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns 
rækkevidde.

Miljømæssigbemærkning
Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets 
dele og materialer, der kan genbruges og gen-
anvendes. 

Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet 
sammen med almindeligt husholdnings-
affald, når levetiden er slut. Tag det 
med til et indsamlingssted til genvinding 
af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er 

vist med dette symbol på produktet, i brugervejled-
ningen og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at 
finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere 
produkter.

Tekniskedata
Dette produkt lever op til de euro-
pæiske direktiver 2004/108/EF, 
2006/95/EF, 2009/125/EF og 
2011/65/EU.

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

Effekt:425 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer for-
beholdes.
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