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Kære Kunde
Vi ønsker dig tillykke med købet af din nye Bamix. Bamix har
tilfredsstillet millioner af kunder på 5 kontinenter.
Den er velegnet til de små og store daglige opgaver i køkkenet.
Bamix er nem at håndtere fordi den har et greb som er tilpasset
hånden, og er let at starte og bruge. Også små hænder kan let
betjene Bamix. Den er også egnet til venstrehåndede. Bamix er et
kvalitetsprodukt som vi er stolte af, og som har været produceret
siden 1954.

For din egen sikkerhed.
Læs venligst denne brugsanvisning før du tænder dit apparat.
Før brug
Læs venligst alle informationerne i denne brugsanvisning meget
omhyggeligt, den giver dig vigtige tips omkring brugen, sikkerheden og vedligeholdelsen af apparatet. Opbevar denne brugsanvisning ophyggeligt og giv den videre til den næste bruger. Apparatet må udenlukkende bruges til de beskrevne formål i henhold til
denne brugsanvisning.
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Sikkerhedsforanstaltninger for brug af Bamix
Bamix skal bruges med vekselstrøm, hvor spændingen er i henhold til typeskiltet på
apparatet.
● Et elektrisk apparat er ikke noget legetøj for børn. Børn er ikke klar over faren som er
tilknyttet omgangen med elektriske apparater. Apparatet skal derfor bruges og opbevares
uden for børns rækkevidde.
● Apparatet må ikke lægges på varme overflader, og ved åben ild, da kabinettet kan smelte.
● Apparatet må ikke komme længere ned i væsken end op til håndtaget.
● Apparatet må ikke vaskes i opvaskemaskinen, heller ikke det aftagelige skærmhoved.
● Apparatet skal trækkes ud af stikkontakten når man håndterer arbejdsdelene, som f.eks.
ved rengøring under rindende vand eller udskiftning af knive eller skiver.
● Apparatet må først startes når den befinder sig ned i bowlen.
● Bamix er udstyret med en sikkerhedsafbryder som forhindrer en uønsket igangsætning og
som kobler ud når knappen slippes.
● Stikket må ikke sidde i kontakten når apparatet ikke er i brug.
● Stikket må ikke trækkes ud af kontakten med våde hænder.
● Bamix’en må ikke trækkes eller løftes i ledningen.
● Ledningen må ikke klemmes eller trækkes over skarpe kanter.
● Ledningen må ikke hænge over eller lægges på varme genstande eller åben ild, og den
skal beskyttes mod varme og olie.
● Apparatet må ikke tages i brug, hvis:
– Apparatet, plastichuset eller ledningen er beskadiget, som f.eks. ved at være blevet tabt.
– I lignende tilfælde skal apparatet indleveres til vores serviceafdeling.
● Reparationer må kun udføres af vores autoriserede reparatører. En uautoriseret udført
reparation kan medføre betydelig fare for brugeren.
● Hvis apparatet bruges til andre formål end det er beregnet til, ikke bliver brugt korrekt eller
udsættes for en uautoriseret reparation frafalder garantien.
● Bortskaffelse af apparatet skal ske iht. dansk lovgivning.
● Det er ikke hensigten, at dette apparat benyttes af personer – herunder børn – med
begrænsede fysiske, følelsesmæssig eller mentale evner eller med begrænset erfaring
og/eller viden – medmindre de konstant er under opsyn af personer, som kan være
ansvarlig for deres sikkerhed eller er blevet grundigt instrueret i brugen af dette apparat.
● Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatetet.
● Børn har ikke ret til at bruge mixeren uden at være under opsyn.
● Hvis hovedforbindelsen til dette apparat bliver beskadiget skal det repareres af producenten
eller dennes forhandler eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå unødig risiko.
● Mixeren skal altid tages ud af stikkontakten, når den ikke er i brug eller før montering/afmontering af blade/knive eller rengøring.
●

Vi forbeholder os rettighederne til at udføre tekniske ændringer eller landespecifikke modifikationer.
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Beskrivelse af Bamix SwissLine

Tilbehør

Tilbehør

Multifunktionsblad

Processor

Piskerskive

SwissLine stander

Blenderskive

Bæger med Låg
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Ekstra tilbehør
Bægersæt
Af polycarbonat med låg, 0,6 l med måleskala, slagsikkert, varmesikkert og mikrobølgesikkert.

Af polycarbonat med låg, 0,4 l. Ideel til mindre portioner.

Kød- og grøntsagskniv
Skær, hakker, småhakker kød og fisk (kogt eller ej) og desuden rå
grøntsager.
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Arbejdende dele
Multifunktionsblad
Småhakker rå eller kogte grøntsager, frugt, bær, barnemad, kogt
kød og fisk. Laver puré og marmelade. Småhakker frosne frugter
og bær til frugtis, knuser til og med isterninger til grødis. Kan
benyttes direkte i suppe eller sovs, rører kagedej og omelet. Kan
også bruges til tungere blandinger.
Piskerblad
Pisker æggehvide og fløde. Kan desuden piske iskold skummetmælk til flødeskumskonsistens, samt suppe og sovs. Til alt der skal
være let og luftigt.

Blenderblad
Rører og mixer shakes, drinks, salatsaucer og mayonaise. Er desuden velegnet til tyk creme og andre tyktflydende ting.

Sådan samles SwissLine standeren
1. Sæt frontpanelet ned i soklen
2. Hold glasdækslet til småudstyret vertikalt, og sæt det ned i
soklen. De skal kunne lukke dækslet.
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Brugsanvisning
Mixerfunktionen
Under arbejdet roteres apparatet let med håndleddet, hæves lidt
op over og lad det falde ned i massen igen (uden at trykke hårdt).
Finhedsgraden bestemmer du ved arbejdstidens længde.

Piskerfunktionen
Lad Bamix’en blive stående på bunden i nogle sekunder. Derefter
holdes den skråt og trækkes langsomt op langs beholderes kant.
Når massen ikke stiger med op mere, går man tilbage til bunden
og fremgangsmåden gentages til massen har opnået den ønskede
stivhed.
Rørefunktionen
Bamix’en sættes skråt ned i massen, den tændes og rører massen
igennem. Apparatet slukkes inden det tages op for at undgå at
det sprøjter.
Tip: Under arbejdet holdes hånden som er fri over beholderen for
at undgå at det som mikses render over.
Hastighedstrin
Trin 1 benyttes til alle lette og luftige ting og små mængder.
Trin 2 benyttes til alle tyktflydende, hårde ting og store mængder.

Apparatet må kun anvendes til madlavning. Al øvrig brug kan være farlig og føre til personskade. Hvis apparatet anvendes forkert, bortfalder ansvar og garanti.
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På- og afmontering af løsdele
Montér arbejdsdelen lodret på akslen, således at den passer
direkte i indskæringen på den påsatte del. Afmontering af delen
sker ved at trække af. Brug evt. en klud som beskyttelse ved
på- eller afmontering.
OBS! Når du skifter tilbehør, skal stikket være ude af stikkontakten.

Tip! Det kan ske at arbejdsdelen ikke sidder godt nok fast på
drivakslen. Tryk da forsigtigt på arbejdsdelen med en tang.

Arbejdsbeholder
Man kan arbejde i en hvilken som helst beholder, også direkte i
en gryde på blusset. Brug små beholdere til små mængder og
store til store mængder. Smalle beholdere egner sig bedre til
arbejdet end brede lave beholdere.

Rengøring og vedligeholdelse
Rengøringen er meget enkel. Arbejdsdelen tages af og rengøres
efter brug. Apparatets kromdel rengøres ved at holde den under
rindende vand efter brug. Rester som sidder ekstra godt fast kan
fjernes ved at lade Bamix’en rotere i en beholder med varmt vand.
Pas på at afbryderen ikke kommer i kontakt med vandet.
Vigtigt! Apparatet skal rengøres efter brug, så man forhindrer at drivakslen sidder fast.

Bamix’en holder længere hvis den får olie hver anden måned. Der
skal bruges syrefri olie (f.eks. vaselineolie som kan købes på apoteket). Hold Bamix’en med bunden i vejret og tilfør akslen 2-3 dråber olie, hvorefter apparatet tændes i 2-3 minutter.
Herefter rengøres apparatet i varmt vand.
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Hvad skal man gøre
Hvis drivakslen ikke længere roterer?
Hvis det er lang tid siden du sidst har brugt din Bamix kan det
være at drivakslen sidder fast, på grund af at næsten usynlige
madrester har sat sig fast på den nedre del af drivakslen. Sæt
apparatets del i et fad med varmt vand et øjeblik, og prøv derefter
om det har løsnet sig. Hvis ikke, forsøg da forsigtigt at løsne akslen med en tang.

Processoren
Den kværner nødder, mandler, urter, korn, chokolade, ost, sukker
til flormelis, krydderier, kaffe, løg, hvidløg og rå grøntsager.
Tip: Fyld ikke for meget i processoren, da den kan blive blokeret.
Processoren skal bruges på Bamix trin 2.

Udskiftning af processorkniv og kobling
Drej koblingen med en tang mod uret, hold kniven fast med en
klud. Man kan nu skifte kniven eller koblingen hvis de skulle være
defekte.

Placering i køkkenet
Bamix’en bør stilles centralt i køkkenets arbejdsområde klar til
brug, gerne mellem komfuret og opvaskemaskinen.
Hvis Bamix’en er placeret et let tilgængeligt sted bliver den oftere
benyttet.
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Teknisk data
Motor

230 Volt, 50 Hz / 60 Hz

Ydelse

Model M 160 = 160 W
Model M 200 = 200 W

Omdrejninger

Model M 160 = 11’000/16’000 omdr./min.
Model M 200 = 12’000/17000 omdr./min.

Signalforstyrrelse

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001
EN 61000-3-2. :2000
EN 61000-3-3. :1995 + A1: 2001

Isolering

Dobbelt

Afbryder

Sikkerhedsafbryder med impulskontakt

Total længde

34 cm

Vægt

940 g

Kabel

1,9 m

Driftsperiode
uden pause

5 min.

Mekanisk og
elektrisk sikkerhed

CENELEC
EN 60335-2-14,1994 + A1:1998 + A2: 1999

Materiale og hus

Alle dele er rustfri og smagsneutrale

Testmærker

Producent

ESGE AG, CH-9517 Mettlen/Schweiz

Der tages forbehold for tekniske ændringer.
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