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säkerhetsföreskrifter för stavmixern

viktiga säkerhetsföreskrifter
vid användning av elektriska anordningar ska alltid grund
läggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner�
2. För att undvika elektriska stötar, placera inte stavmixerns 

motorkropp, nätsladd eller stickkontakt i vatten eller 
i andra vätskor�

3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 
8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, 
eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas 
eller först får instruktioner angående säker användning av 
apparaten och eventuella risker� Barn får inte leka med 
apparaten� Barn får inte rengöra eller sköta underhåll 
utan vuxens överinseende�

4. Koppla ur apparaten ur vägguttaget när den inte används, 
innan delar monteras eller tas bort eller vid rengöring�

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in �era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. 
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada 
dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden �nns att hitta efter varningssymboler  som 
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte omedelbart följer instruktionerna.

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken 
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

FARA

VARNING
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säkerhetsföreskrifter för stavmixern

5. Undvik kontakt med apparatens rörliga delar�
6. Använd inte apparaten om nätsladden eller stick kontakten 

är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har 
tappats eller skadats på annat sätt� Lämna in den till närmaste 
auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation 
eller elektrisk eller mekanisk justering�

7. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller 
säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska 
stötar eller personskador�

8. Använd inte apparaten utomhus�
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande�

10. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor 
(inklusive spisen)�

11. Använd ett djupt kärl när du mixar vätskor (speciellt heta 
vätskor), eller bered små mängder i taget för att minska 
spill och risken för skador�

12. Håll händer och redskap utanför behållaren under mixningen 
för att minska risken för allvarliga personskador eller skador 
på mixern uppstår� En slickepott eller liknande redskap kan 
användas, men endast när maskinen inte är igång�

13. Knivbladen är vassa� Varsam hantering�
14. Denna produkt är endast avsedd för professionell användning�

spara Dessa instruktiOner
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säkerhetsföreskrifter för stavmixern

Spänning: 220–240 Volt växelström
Frekvens: 50-60 Hertz

OBs: Om nätsladden är skadad måste 
den bytas ut av tillverkaren eller av dess 
servicerepresentant för att förhindra fara� 
Använd inte förlängningssladd� Låt behörig 
elektriker eller servicepersonal installera 
ett eluttag nära köksmaskinen om sladden 
är för kort�

krav på elektrisk utrustning

avfallshantering av elektrisk utrustning

sopsortering av förpackningsmaterialet 
Förpackningsmaterialet består av 100 % 
återvinningsbart material och är märkt 
med återvinningssymbolen � De olika 
beståndsdelarna bör därför sopsorteras 
i enlighet med anvisningarna på den 
lokala återvinningsstationen� 
kassering av produkten 
- Den här produkten är märkt enligt 
EG direktivet 2002/96/EC rörande avfall från 
elektrisk och elektronisk utrustning (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE)� 
- Genom att sedan slänga denna produkt 
på ett riktigt sätt bidrar du till att värna 
om miljö och hälsa� 

- Om symbolen  finns på produkten 
eller i den medföljande dokumentationen 
får den inte slängas i hushållssoporna utan 
måste lämnas till återvinningsstationen och 
sorteras som elskrot� 
Mer detaljerad information om hantering, 
återvinning och återanvändning av denna 
produkt kan du få från lokala myndigheter, 
avfallsentreprenör eller från butiken där 
du köpte produkten� 

Brandrisk

Använd inte förlängningssladd.

Om du gör det kan det resultera 
i dödsfall eller brand.

VARNING
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hanDBOk för DeLar OCh funktiOner

Delar och tillbehör

nätsladd

mixerdel i rostfritt 
stål (5khBC212 
på bilden)

motorkropp

powerknapp

hastighetsknapparLåsknapp

väggmonterad hållare i rostfritt stål

5khBC212 (305 mm)

JämföreLse av mODeLLer

5khBC210 (254 mm)

5khBC208 (203 mm)
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hanDBOk för DeLar OCh funktiOner

extra tillbehör

hastighetsreglage
Ger enkel justering av hastigheten�
powerknapp
Sitter på motorkroppens framsida� Tryck och 
håll in knappen för att mixa� För att stoppa 
mixningen släpper du bara upp Power-knappen�
Låsknapp
Tryck för att låsa upp Power-knappen, 
tryck igen för att låsa den när stavmixern 
inte används� 
motorkropp
Utformad för att den ska kännas behaglig att 
hålla utan att du ska förlora greppet om den�

funktioner

kraftfull likströmsmotor (visas ej)
Ger en kraftfull mixningseffekt� Har utformats 
för tyst driftgång med lång livslängd�
mixerdel i rostfritt stål med vridlås
Sätts ihop med motorkroppen och vrids för att 
låsas fast� Det vassa bladet i rostfritt stål täcks 
över under mixningen för att förhindra stänk�
nätsladd
Tillräckligt lång för att stavmixern ska kunna 
användas vid spisen eller köksbänken, 
och rundad utan skåror så att den är 
lätt att rengöra� 

254 mm visptillbehör

tillbehör korsbladiga 
hackknivar

203 mm 254 mm 305 mm

universella 
sbladtillbehör

203 mm 254 mm 305 mm
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använDa stavmixer

Innan du använder KitchenAids stavmixer 
för första gången ska du torka av motor-
kroppen med en ren, fuktig trasa för att 
få bort smuts eller damm� 

före första användningen

avsedd användning

KitchenAid stavmixer är gjord för att användas 
i restauranger, professionella kök och andra 
serveringsmiljöer� Stavmixern kan användas 
direkt i en kastrull eller skål för att mixa en 
mängd olika ingredienser� 

användningsområden för 
universellt sblad
• Soppor
• Grönsakspuréer
• Mousser
• Kompotter
• Såser
• Soppor

användningsområden för 
korsbladiga hackknivar
• Tillagat kött
• Köttspad
• Fruktdrinkar
• Malning

Diska alla lösa delar och tillbehör för hand 
eller i diskmaskinen� Ett milt diskmedel går 
bra att använda, men använd inga slipande 
rengöringsmedel� Torka sedan ordentligt 
med en mjuk trasa�

användningsområden för visp
• Pannkakssmet
• Potatismos
• Majonnäs
• Äggvitor
• Pudding
• Vispgrädde

viktigt: Sänk inte ner motorkroppen 
i vatten�

viktigt: Försäkra dig alltid om att stick-
kontakten har dragits ut ur vägguttaget 
innan du sätter fast eller tar av tillsatser�
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använDa stavmixer

1. Sätt in mixerdelen i motorkroppen med 
inpassningsmärket riktat mot enhetens 
baksida och vrid om för att låsa fast det� 
Delens inpassningsmärke ska vara i linje 
med märket på motorkroppen� 

OBs: Stavmixern får endast sänkas 
ner i vätska upp till tillsatsens längd� 
Sänk inte ner stavmixern längre än till 
skarven på mixningstillsatsen� Sänk inte 
ner motorkroppen i vätskor eller andra 
blandningar� Rör inte vid mixerskålens 
botten med bladet och använd inte en 
mixerskål med utstickande delar som kan 
komma in under metallskyddet eftersom 
bladet och/eller skålen då kan skadas�

2. Sätt i stickkontakten i ett vägguttag�
3. Ställ in stavmixern på Låg  eller  

Hög hastighet�

4. Stick ner stavmixern i blandningen�
5. Tryck på låsknappen för att låsa 

upp stavmixern�

använda mixerdel med vridlås

Bäst resultat uppnås när stavmixern med 
mixer tillbehöret sticks ned i en vinkel 
i kastrullen eller skålen med ingredienserna� 
Håll i skålen/kastrullen med din lediga hand 
eller håll i mixerstaven nära motorkroppens 
bas så blir det stadigare� Kom ihåg att 
stänga av stavmixern innan du drar upp 
den ur kastrullen/skålen för att undvika 
att det stänker�

6. Tryck på Power-knappen för att 
starta stavmixern�

7. När du har mixat klart släpper du Power-
knappen innan du drar upp stavmixern 
ur blandningen�

8. Dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget 
efter användning, innan du avlägsnar eller 
byter ut tillsatser�

Mixning
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använDa stavmixer

Uppdragning

Låt stavmixern vila mot kastrullen eller 
skålens botten någon sekund� Håll den 
sedan i en vinkel och dra den långsamt 
uppåt längs kastrullens/skålens ena sida� 
När stavmixern dras uppåt ser du att även 
ingredienserna från kastrullens/skålens 
botten dras med uppåt� När ingredienserna 
inte längre dras med upp från botten för du 
ner stavmixern till kastrullens/skålens botten 
igen och upprepar processen till dess att alla 
ingredienser har fått önskad konsistens�

OBs: Om mat fastnar i skyddet runt 
bladet, följ instruktionerna nedan:

Handledsrörelse

1. Släpp upp Power-knappen och dra ur 
mixerstavens kontakt�

2. När staven inte längre är ansluten till 
elnätet kan du använda en spatel för att ta 
bort den mat som fastnat i skyddet� Försök 
inte ta bort fastsittande mat med fingrarna.

3. När den fastsittande maten tagits bort, 
sätt tillbaka kontakten i vägguttaget 
och fortsätt arbeta�

Genom att använda en lätt cirkulär rörelse 
som utgår från din handled drar du stavmixern 
uppåt något för att därefter låta den sjunka 
ner i blandningen igen� Låt handledsrörelsen 
och stavmixerns vikt göra jobbet� 
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tips för Bra resuLtat

• Skär fasta livsmedel i små bitar så att de 
lättare kan mixas eller hackas�

• Stavmixern är försedd med termiskt skydd 
mot höga drifttemperaturer� Om stav mixern 
plötsligt skulle stoppa när du använder den 
ska du koppla från strömmen till stavmixern 
och ge den 10 minuter för att automatiskt 
återställa sig�

• För att undvika stänk ska du sänka ner 
stavmixern i blandningen innan du trycker 
på Power-knappen, och släppa Power-
knappen innan du tar upp stavmixern 
ur blandningen�

• Vid mixning i kastrull på spisen ska du ta 
av kastrullen från plattan för att skydda 
stavmixern från att överhettas�

• För att få bästa möjliga mixningsresultat ska 
du hålla stavmixern i vinkel och röra den 
varsamt upp och ner inuti kärlet� Stöt inte 
neråt på blandningen med stavmixern�

• För att undvika att kärlet överfylls ska 
du räkna med att blandningen kommer 
att utvidgas inuti kärlet när du börjar 
använda stavmixern�

• Försäkra dig om att stavmixerns nätsladd 
inte ligger över ett hett värmeelement�

• Lämna inte kvar stavmixern i en het 
kastrull på spisen medan den inte används�

• Avlägsna hårda föremål (som till exempel 
frukt kärnor eller ben) från blandningen innan 
du börjar mixa eller hacka ingredienserna så 
att inte bladen tar skada�

skötseL OCh rengöring

Rengör alltid apparaten och tillbehören när 
du använt dem och innan de läggs undan�
1. Koppla från strömmen till stavmixern 

innan den rengörs�
2. Ta loss tillbehören genom att vrida på dem 

(se avsnittet ”Använda stavmixer”)�
3. Torka av motorkroppen med en fuktig trasa� 

Ett milt diskmedel går bra att använda, men 
använd inga slipande rengöringsmedel�

4. Torka av nätsladden med en varm, lödd-
rande trasa� Torka sedan rent den med en 
fuktig trasa� Torka torrt med en mjuk trasa�

OBs: Sänk inte ner motorkroppen 
i rengöringslösningar, sköljvatten eller 
bakteriedödande lösningar�

tillbehör till stavmixern

Diska mixertillbehören i varmt vatten och 
diskmedel, eller i diskmaskin� Låt alla delar 
torka grundligt�



Sv
en

sk

11

feLsökning

enhetens kontakt är inte ansluten

Okänd anledning

• Släpp Power-knappen
• Kontrollera strömtillförseln

• Starta stavmixern igen enligt instruktionerna 
i ”Använda stavmixer”

• Släpp Power-knappen
• Dra ur kontakten
• Låt motorn svalna i några minuter så att 

överhettningsskyddet återställer sig

• Starta stavmixern igen enligt instruktionerna 
i ”Använda stavmixer”

maskinen är överhettad

• Släpp Power-knappen
• Dra ur kontakten
• Kontrollera följande:

- eventuella skador på kontakten
- att bladen kan röra sig fritt (mat kan ha 

fastnat mellan bladen och metallskyddet)

- eventuella jack eller andra skador 
på sladden

- att drivstaget kan röra sig fritt (kontrollera 
genom att ta bort tillbehöret och vrida på 
drivstaget för hand)

Om stavmixern inte fungerar, kontrollera följande:

skötseL OCh rengöring
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tekniska speCifikatiOner

5khBC212 5khBC210 5khBC208

1,5 kg 1,5 kg 1,45 kg

5khBC212 5khBC210 5khBC208

a 87,8 mm 87,8 mm 87,8 mm

B 270,4 mm 270,4 mm 270,4 mm

C 565,2 mm 514,4 mm 463,6 mm

D 305 mm 254 mm 203 mm

e 81,6 mm 81,6 mm 81,6 mm

vikt

mått

mått

A

C

E

B

D

5KHBC212, 5KHBC210, 5KHBC208

motor intensitet 
(amp.)

mixerhastighet 1 
(varv/minut)

mixerhastighet 11 
(varv/minut)

230 v / 50 hz 3 A Max� 11,000 18,000

eldata
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garanti OCh serviCe

garantins giltighetstid: kitchenaid kommer 
att betala för:

kitchenaid betalar 
inte för:

europa, mellanöstern 
och afrika: 
ett års fullständig garanti 
räknat från inköpsdatum.

reservdelar och 
arbetskostnader 
för reparation 
av fel i material 
eller utförande. 
all service måste 
utföras av ett 
auktoriserat 
kitchenaid 
servicecenter.

a.  reparationer om mixern 
används för andra ändamål 
än normal matberedning.

B.  skador till följd av 
olyckor, förändringar, 
felaktig användning, 
ovarsam hantering eller 
installation/användning 
som inte uppfyller lokala 
elsäkerhetsföreskrifter.

kitChenaiD tar inget ansvar för inDirekta skaDOr.

garanti för kitchenaid stavmixer

www.kitchenaid.eu

© 2014� Alla rättigheter förbehålls� 
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

servicecenter

kundtjänst

All service måste utföras lokalt av ett 
auktoriserat KitchenAid servicecenter� 
Kontakta återförsäljaren för enheten för 
att få namnet på närmaste auktoriserade 
KitchenAid servicecenter�

el & Digital 
Ringvägen 17 
118 53 STOCKHOLM 
08-845180
Caricon electric 
Odinsplatsen 9 
411 02 GÖTEBORG 
0700-906591
rakspecialisten 
Möllevångsgatan 34 
214 20 MALMÖ 
040-120770
Centralservice i Osby aB 
Tegvägen 4 
283 44 OSBY 
0479-13048

seBastian aB 
Österlånggatan 41/Box 2085 
S-10312 STOCKHOLM 
Tel: 08-555 774 00


