Sauvasekoitin Sencor SHB 4110 WH mittakupilla 500 ml käyttöohje

TÄRKEITÄ TURVATOIMENPITEITÄ
Ennen kuin käytät käsisekoitinta ensimmäistä kertaa, lue tässä kirjasessa olevat ohjeet. Säilytä tämä
kirjanen myöhempää käyttöä varten. Varmista että laitteeseen merkitty toimintajännite vastaa kotisi
toimitusjännitettä. Kun käytät sähkölaitteita, perusturvaohjeita tulee noudattaa:
1. Irrota aina laitteen virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistut huoneesta sekä ennen osien kiinnittämistä
tai irrottamista tai laitteen puhdistamista.
2. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Säilytä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
3. Fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt voivat
käyttää laitteita, jos heitä valvotaan ja opastetaan käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
käyttöön liittyvät riskit.
4. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
5. Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä sitä vaan hävitä se asianmukaisesti tai palauta myymälään.
6. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa.
7. Älä anna lasten käyttää sekoitinta ilman valvontaa.
8. Katkaise laitteesta virta ja irrota johto pistorasiasta ennen irrotettavien osien vaihtamista.
9. Katso ruoan kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen puhdistamista koskevat ohjeet tämän oppaan
kohdasta ”LAITTEEN PUHDISTUS”.
10. Suojautuaksesi sähköiskun vaaralta, älä upota mitään tämän laitteen osaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
11. Älä jätä laitetta vartioimatta käytön aikana. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai kykenemättömien
henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa.

12. Irrota laite pistorasiasta kun se ei ole käytössä, ennen kuin liität tai irrotat lisävarusteita, ja ennen
puhdistusta.
13. Älä anna johdon roikkua työtason tai pöydän reunan yli, tai koskettaa kuumia pintoja, esim.
hellanlevyjä.
14. Älä käytä tätä laitetta ulkotiloissa tai kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä laite on tarkoitettu vain
kotitalouskäyttöön.
15. Älä anna virtajohdon roikkua lasten ulottuvilla.
16. Älä käytä mitään laitteita, jos niiden johto tai pistoke on vioittunut, jos laitteessa esiintyy
toimintahäiriöitä, tai jos se on pudonnut tai millään tapaa vahingoittunut. Palauta laite lähimpään
valtuutettuun palvelukeskukseen tarkastusta, korjauksia tai säätöjä varten.
17. Sellaisten lisälaitteiden tai lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei suosittele tai myy saattaa aiheuttaa
tulipaloja, sähköiskuja tai muita vammoja.
18. Älä yritä korjata tai purkaa laitetta..
19. Pidä laite se ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
20. Irrota tehosekoitin aina sähkövirrasta jos se jätetään vartioimatta sekä ennen kokoamista, purkamista ja
puhdistamista.
21. Tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen ajastimen avulla tai minkäänlaisen erillisen kauko-ohjattavan
laitteiston avulla.
22. Älä pidä käsisekoitinta käynnissä liian kauan yhtäjaksoisesti. Moottori saattaa ylikuumentua. Älä käytä
sekoitinta yhtä minuuttia kauempaa kerrallaan.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ Ä
1. Ota sauvasekoitin varovasti pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaali.
2. Puhdista laitteesi eri lisälaitteet lämpimässä saippuavedessä, huuhtele ja kuivaa huolellisesti ennen
käyttöä.

KÄYTTÖ OHJEET
1. Sauvasekoitin sekoittaa ja seostaa nopeasti ja helposti. Käytä sitä kastikkeiden, keittojen, majoneesin,
soseiden, dieetti- ja vauvanruokien, sekajuomien ja cocktailien valmistukseen; voit käyttää laitetta missä
tahansa kulhossa, kattilassa ja muissa astioissa. Jos haluat käyttää sekoitinta suoraan paistinpannulla, sinun
tulee siirtää paistinpannu pois liedeltä ensin ja antaa sen jäähtyä jonkin verran. Älä sekoita mitään ruokia yli
40⁰C lämpötilassa, muussa tapauksessa sauvasekoittimesi saattaa ylikuumentua.
2. Välttääksesi roiskeita, aseta käsisekoitin ensin astiaan ja käynnistä se vasta sitten. Pidä kytkintä alhaalla
sekoituksen aikana. Vapauta painike sammuttaaksesi käsisekoittimesi.

Varoitus:

1. Älä pidä käsisekoitinta käynnissä liian kauan yhtäjaksoisesti. Moottori saattaa ylikuumentua. Älä käytä
sekoitinta yhtä minuuttia kauempaa kerrallaan.
2. Älä koskaan pese moottorin runkoa vedessä.

LAITTEEN PUHDISTUS
1. Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen puhdistusta.
2. Pyyhi sekoittimen runko kostealla pyyhkeellä. ÄLÄ KOSKAAN PESE JUOKSEVALLA VEDELLÄ!

TEKNISET TIEDOT
Käyttöjännitettä: 220-240V ~ 50/60Hz
Teho (W): 400 W

TAKUU JA ASIAKASPALVELU
Laitteet tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleen myyntiin. Jos laite on kaikesta
huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle. Laissa säädettyjen
oikeuksien lisäksi ostajalla on oikeus seuraaviin takuukorvauksiin:
Laitteella on 1 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Viallisen tuotteen voi palauttaa suoraan ostopaikkaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista
muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen. Säilytä aina
ostokuitti, sillä ilman kuittia et voi vaatia takuukorvauksia. Takuu ei kata vikoja ja niistä aiheutuneita esinetai henkilövahinkoja, jos ne ovat seurausta käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Myöskään
valmistaja ei ole tällöin vastuussa. Lisävarusteiden vioittuminen ei oikeuta koko laitteen vaihtamiseen.
Kyseisissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Rikkoontuneiden lasi- tai
muoviosien korjaus tai vaihto ei kuulu takuuseen. Kuluvien osien vikojen korjaus, puhdistus, huolto ja
vaihto eivät kuulu takuuseen.

YMPÄRISTÖ YSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN
Kierrätys
Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen seassa (WEEE-direktiivi 2012/19EU). Jotta jätteiden virheellisestä hävittämisestä ei aiheutuisi vaaraa ympäristölle tai terveydelle, kierrätä
tuote vastuullisesti. Siten edistät myös uusiutumattomien luonnonvarojen kestävää uudelleenkäyttöä.
Kierrätä tuote toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavaan kierrätyspisteeseen tai
liikkeeseen, josta ostit sen. Siten varmistat, että se kierrätetään turvallisesti.
Maahantuoja: Oy Udda Finland Ltd, www.uddafinland.fi .
INNAN FÖ RSTA ANVÄNDNING

1. Packa försiktigt upp stavmixern och ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Rengör alla insatser och tillbehör i varmt vatten med lite diskmedel, skölj av och torka ordentligt innan
användning.

HUR DU ANVÄNDER STAVMIXERN
1. Stavmixern blandar och mixar mat snabbt och enkelt. Använd den för att göra såser, majonnäs, soppor,
puréer, dietmat och babymat, mixade drinkar och cocktails. Du kan använda stavmixern i vilken behållare,
skål eller panna som helst. Om du vill mixa direkt i kastrullen, bör du först ta bort kastrullen från spisen och
låta det svalna av lite. Mixa inte mat som har en högre temperatur än 40⁰C, annars kan handmixern bli
överhettad.
2. För att undvika stänk så ska du först sänka ned mixern i behållaren och sedan slå på den. Håll knappen
nedtryckt för att mixa. För att vrida eller flytta på mixern, släpp upp knappen först.

Varning:
1. Kör inte mixern oavbrutet för länge. Motorn kan överhetta. Låt inte mixern köras mer än 1 minut åt
gången.
2. Rengör aldrig motorenheten med vatten.

RENGÖ RING AV MIXERN
1. Innan du påbörjar rengöring ska du slå av mixern och dra ur sladden från eluttaget.
2. Torka av ytterhöljet på mixern med en fuktig trasa.

TEKNISKA DATA
Elstandard: 220-240V ~ 50/60Hz
Strömförbrukning: 170W

GARANTI OCH KUNDTJÄNST
Innan leverans genomgår våra apparater en sträng kvalitetskontroll. Om det trots detta skulle uppstå någon
skada på produktionen eller vid transporten, ber vi dig att ta med apparaten tillbaka till inköpsstället.
Förutom de i lag fastställda garantianspråken har köparen möjlighet att göra gällande följande anspråk på
garanti:
För den köpta apparaten ges 1 års garanti, med början på inköpsdagen. Brister som uppstår genom felaktig
hantering av apparaten och fel som uppstår genom ingrepp och reparationer av tredje man eller montering
av främmande delar, omfattas ej av vår garanti. Behåll alltid ditt kvitto då det är din garanti vid eventuell
reklamation. Skador som uppstår p.g.a. att instruktionsmanualen inte följs ogiltigförklarar garantin och om
detta leder till påföljande skador så kan inte vi hållas ansvariga. Vi kan inte hållas ansvariga för materiella

skador eller personskador som orsakas av felaktig användning eller om inte säkerhetsföreskrifterna följs.
Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela apparaten. I sådana fall ska du kontakta
vår kundservice. Trasigt glas och trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad. Defekter på
förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade av rengöring, underhåll eller byte av tidigare
nämnda delar täcks inte av garantin och ska således betalas av ägaren.

