Stavblenderen LACOR 700W
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GEM DISSE VEJLEDNINGER
Denne vejledning indeholder relevante sikkerhedsoplysninger for vedligeholdelse, brug og
betjening af dette produkt. Manglende overholdelse af disse vejledninger kan føre til alvorlig
personskade. Hvis du ikke forstår indholdet i denne vejledning, skal du informere din
tilsynsførende. Betjen ikke dette udstyr, før du har læst og forstået indholdet i denne vejledning.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER
Når du bruger enhver type hårde hvidevarer, skal du altid følge de grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder følgende:
1.- For at undgå eventuelt elektrisk stød, må kablet, stikket eller apparatet ikke nedsænkes i
vand eller anden væske. Indsæt ikke skruetrækkere eller metaldele i apparatet.
2.- Hvis kablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant
eller en anden person autoriseret af producenten. Hvis det håndteres af uautoriseret
personale, bortfalder garantien med øjeblikkelig virkning.
3.- Lad ikke kablet hænge ud over bordet eller køkkenbordet, eller komme i kontakt med varme
overflader.
4.- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
5.- Sluk apparatet, før du skifter tilbehør eller andre dele, der bevæger sig under brug.
6.- For at afbryde apparatet, vent til motoren stopper og træk derefter stikket ud af
stikkontakten.
7.- Lad den ikke køre uden opsyn. Sørg for, at motoren stopper helt, før du afmonterer dele.
Træk stikket ud efter hvert brug.
8.- Undgå kontakt med bevægelige dele. Vær yderst opmærksom under rengøring.
9.- Lad ikke børn bruge apparatet. Hold altid øje med apparater, når de anvendes i nærheden
af børn.
10.- Dette apparat er ikke beregnet til personer (inklusive børn) der ikke er oplært i brugen af
apparatet, eller som har begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre
det bruges i overensstemmelse med brugervejledningen. Børn skal holdes under opsyn for
at forhindre, at de leger med apparatet.
11.- Brug kun dette apparat til det tiltænkte formål, og som beskrevet i denne vejledning. Brug
ikke tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
12. BORTSKAFFELSE AF APPARATET: Dette produkt må ikke bortskaffes som
husholdningsaffald. På grund af brug af elektriske og elektroniske komponenter, er separat
indsamling heraf nødvendig, i overensstemmelse med bestemmelsen RD 208/2005 for
separat indsamling af elektriske produkter.
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DE VIGTIGSTE TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MODEL:			
SPÆNDING:		
KREDSLØB:		
EFFEKT:			
KAP. KØDHAKKER:
HASTIGHEDER:		
VÆGT:			

61671
220-240V
50-60Hz
700W
750 ml
2 hastigheder
1,30 Kg

RELEVANTE OPLYSNINGER
Garantioplysninger

Denne vejledning indeholder vejledninger til installation, funktion og sikkerhed af stavblenderen.
Vi anbefaler, at alle vejledninger for sikkerhed, funktion og installation læses før installation og
ibrugtagning.
Stavblenderen er et produkt, der er fremstillet efter omfattende udforskning og praktisk afprøvning
af produktet. De anvendte materialer er blevet udvalgt for at opnå længere levetid, et flot design
og en optimal ydeevne.
Hver enhed kontrolleres grundigt inden forsendelse.

VIGTIGT! Opbevar disse vejledninger til senere brug.
Hvis enheden skifter ejer, skal du sørge for denne vejledning følger med
udstyret.
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ADVARSEL

1.- Tilslut stavblenderen til en stikkontakt med en passende spænding,
størrelse og konfiguration. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en
elektriker for at fastslå den korrekte spænding og størrelse for at installere en passende
stikkontakt.
2.- I tilfælde af fejlfunktion, støj eller lugt, afbryd enheden fra strømforsyningen, og lad den køle
af, inden du udfører vedligeholdelse.
3.- Undgå unødvendige risici, rør eller udskift aldrig knivene, hvis du ikke tidligere har trukket
kablet ud af stikkontakten. Knivenes rotation kan forårsage alvorlige amputationer.
4.- Lad aldrig apparatet køre i tomgang, da det kan forårsage permanent skade på stavblenderens
indvendige dele.
5.- For at undgå personskade eller beskadigelse af apparatet, må du ikke trække i apparatets
kabel.
6.- For at undgå personskader, må du ikke bruge enheden, hvis kablet er slidt eller beskadiget.
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! FORHOLDSREGLER
1.- Placer enheden på en overflade i den rigtige højde, i et praktisk område. Før placering af
apparatet, skal der tages højde for at apparatet eller dets indhold ikke falder ned ved et uheld,
og at overfladen er stærk nok til at understøtte apparatets vægt.
2.- Placer ikke andre genstande oven på stavblenderen, det kan beskadige enheden eller
forårsage personskade.
3.- For at undgå skader på stavblenderen eller personskade, skal stavblenderen altid betjenes
med produktet inden i den medfølgende skål.
4.- Enheden er ikke vandtæt. For sikker og korrekt betjening placeres apparatet indendørs, hvor
den omgivende temperatur er mindst 21 °C og maksimum 29 °C.
5.- Anbring ikke stavblenderen i et område, der udsættes for høje temperaturer eller fedtstoffer
fra kogeplader, frituregryder osv. Høje temperaturer kan beskadige apparatet.
6.- Nogle af apparatets udvendige overflader bliver varme. Vær forsigtig, når du rører ved disse
områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION
Piske og hakke alle typer frugt og grøntsager, samt at knuse is.

INSTALLATION
UDPAKNING
1.- Åbn kassen. Fjern alle emballagematerialer og de beskyttende dæksler på enheden og dens
dele.
2.- Tag alt tilbehør og betjeningsvejledningen ud af kassen.
3.- Stil apparatet på en hård, flad og lige overflade.
4.- Rens alle dele af apparatet, der kommer i kontakt med fødevarer med sæbevand og tør
dem.
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DELBESKRIVELSE
1.- Motorhoved
2.- Hastighedsknappen SLOW
3.- Hastighedsknappen TURBO
4.- Låg til kødhakker
5.- Skål til kødhakker
6.- Knive på kødhakker
7. Blenderfod
8.- Monteringsdisk
9.- Blenderdisk
10.- Kødhakkerdisk
11.- Kødkniv
12.- Nøgle
13- Bæger til stavblender 500 ml
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FUNKTION
1.- Fjern emballagen, før du bruger apparatet. Smid ikke emballagen ud før du har afprøvet, at
apparatet fungerer korrekt.
2.- Sørg for at placere stavblenderen på en flad og hård overflade, undgå kontakt med områder
med høj varme. Kontroller, at kabelforbindelsen og stikkontakten er i perfekt stand.
3.- Hav frugten klar (f.eks. skiver af æble, gulerod eller anden frugt skåret i stykker), læg dem i
stavblenderens skål, uden at overstige linjen MAX.
For knust is, tilføjes nogle isterninger og den samme mængde vand.
4.- Placer motorhovedet korrekt i kødhakkerens låg, sørg for at dreje motorhovedet indtil det
passer med figuren (hængelås) øverst på kødhakkerens låg. Hvis toppen af kødhakkerens
skål ikke sidder korrekt, kan kniven ikke rotere.
5.- Placer den ene hånd på toppen af kødhakkeren og tryk med den anden på hastighedsknappen
SLOW, efter nogle sekunder kan du trykke på knappen TURBO for at afslutte opgaven.
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6.- For at anvende blenderfoden, skal motorhovedet indføres i blenderfoden i den indledende
position (åben hængelås) og drej i retningen mod uret indtil til den endelige position (lukket
hængelås).
Vælg kniven der skal anvendes, fastgør den på den yderste del af den roterende aksel, sørge
for at presse den helt i bund, hvor medbringertappen er i kontakt med kniven. Brug af
medfølgende knive og diske;
Kødhakkerdisk: Brug den til at hakke og blende rå eller kogte grøntsager.
Hak tilberedt kød, is (altid med vand) eller frosne frugter for at opnå en grov
konsistens.
Kødkniv: Specielt designet til at hakke kød.
Blenderdisk: Brug den til at blande mayonnaise og let cremede saucer.
Piskedisk: Brug den til at piske fløde, æggehvider og meget lette saucer, som ikke
behøver at blive hakket.
For udtagning af kniven, skal du sørge for at tage stikket ud, før du udfører enhver udskiftning
eller fjernelse af knive, brug den medfølgende nøgle til udtagning af knive eller diske.
7.- Du må ikke holde kødhakkeren kørende i mere end 1 minut i træk, hold flere pauser for at
nedkøle motoren. Hvis motoren bliver overophedet, skal den slukkes med det samme, og vent
indtil den er afkølet før den tages i brug igen.
8.- Kødhakkeren kan indføres i blenderfoden, indtil den samles med motorhovedet.
9.- Undgå at indføre skeer eller andre genstande under brug, de kan forårsage uoprettelige
skader på knivene og motoren.

TILBEHØR (medfølger ikke)
Piskeris
For at bruge tilbehøret piskeris, skal det monteres på lignende måde som blenderfoden, dog må
du kun bruge hastigheden SLOW. Tving ikke piskeriset eller brug overdrevent tryk så de ændrer
form, da disse skader kan være permanente.
Ekstra lang blenderfod
Brugen af den ekstra lange blenderfod, giver en speciel ekstra længde til at piske eller hakke store
mængder madvarer, og tillader også at udskifte knive (piske, puré, flerfunktion og kød). Før
udskiftning af knive sørg for at tage stikket ud af stikkontakten, anvende altid den medfølgende
nøgle, som vist på billedet.
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Vægbeslag
Vægbeslaget gør det muligt at ophænge stavblenderen med blenderfoden monteret + en
blenderfod eller et piskeris.
BEMÆRK: Før der laves huller til fastgørelse, skal du sørge for, at positionen og placeringen af
samme er korrekt og hensigtsmæssig.

RENGØRING / VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE:
1.- Sørg for, at apparatet er afbrudt, før rengøring eller når det ikke er i brug.
2.- Vask blenderfoden i hånden, aldrig i opvaskemaskine. Motorhovedet må ikke nedsænkes i
vand eller væske.
3.- Brug blide rengøringsmidler eller opvaskemiddel, til rengøring af apparatet. Brug aldrig kraftige
opløsningsmidler eller rengøringsmidler.
4.- Placer apparatet væk fra enhver varmekilde eller fra sollys.
5.- Stavblenderen er et elektrisk apparat. For at undgå personskade eller død ved elektrisk stød,
må apparatet ikke bruges med fugtige hænder, mens du står på en fugtig overflade eller
stående med fødderne i vand.
6.- Må ikke anvendes udendørs eller under fugtige forhold.
RENGØRING:
1.- Når du er færdig, skal du slukke apparatet og tage stikket ud, fjern delene for at vaske dem
med vand, tør dem og monter dem igen.
2.- Den indvendige kniv i skålen kan afmonteres, så derfor skal du være meget forsigtig for at
undgå snitsår på fingre og hænder. Efter rengøring skal du sørge for at montere alle delene
rigtigt.
3.- Hoveddelen må ikke rengøres med vand, men skaltørres af med en fugtig klud.
4.- Sørg for at opbevare apparatet på et tørt sted, med god ventilation og uden fugt.
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GARANTIBETINGELSER
Garantien der dækker produktionsfejl varer 24 måneder og starter fra købsdatoen for apparatet,
hvilket kan bevises med faktura.
For korrekt installation af elektriske apparater, skal du følge disse retningslinjer:
a) Sørg for, at forsyningsspændingen passer til apparatet, der skal tilsluttes, og at
forsyningsspændingen er beskyttet af sikringssystemer såsom sikringer eller afbrydere.
b) Undgå, at elektriske apparater kommer i kontakt med vand og fugt. Risiko for kortslutning og
elektrisk stød.
c) Undgå, at børn eller uautoriserede personer betjener apparatet.
Før du installerer det elektriske apparatet, skal du læse brugervejledningen grundigt. I tilfælde af
enhver ulykke eller fejl, må du ikke afmontere noget, men du skal kontakte forhandleren. Tekniske
indgreb udført af kunden eller andet uautoriseret personale, medfører omgående bortfald af
garantien.
LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. er ikke ansvarlige for de fejl, der opstår pga. forkert
installation eller brug af apparatet.
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LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L
Bº San Juan, s/n - Apdo. 18
Telf.: 943 769030 - Fax: 943 765387
Telf. Export: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943 769222
comercial@lacor.es - www.lacor.es
20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPAIN
GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA
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