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Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this 
documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the 
manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of 
operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB 
beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese 
Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss 
gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste 
Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar 
upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra 
denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas 
som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av 
bruksanvisningen.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän 
dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja 
käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen 
kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten 
til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne 
dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den 
er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB se réserve le droit d’apporter des modifications au produit. Jula AB revendique 
les droits d’auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d’altérer cette 
documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé 
tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions 
d’utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega 
sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden 
sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu 
do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć 
na stronie internetowej Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. 
Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze 
documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet 
worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-
website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB • 2021-09-02
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BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN
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Innehåll 1 Inledning

1.1 Beskrivning

Produkten är en elektrisk matberedare, avsedd för 
beredning av livsmedel.

1.2 Avsedd användning

Produkten är avsedd för beredning av livsmedel. Produkten 
kan användas för att bereda deg samt för att vispa, hacka, 
riva, skiva, strimla och mixa olika livsmedel. Produkten är 
endast avsedd för hushållsbruk. 

1.3 Symboler

Läs alla anvisningar och 
säkerhetsanvisningar noga före 
användning. Spara dessa anvisningar för 
framtida behov.

Produkten uppfyller kraven i tillämpliga 
EU-direktiv och föreskrifter.

Skyddsklass II.

Avfallshanteras som elektriskt/elektroniskt 
avfall.

1.4 Produktöversikt 

(Bild 1 och 2)

1. Matare och mått

2. Lock med inmatningstratt

3. Knivenhet

4. Visp

5. Knivenhet av plast 

6. Skivhållare 

7. Strimlingsskiva

8. Rivskiva

9. Snittskiva

10. Skål

11. Drivaxel 

12. Motorenhet 

13. Inställningsvred 

14. Mätbägare

15. Lock för mixerskål 
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16. Mixerskål

17. Drivenhet för mixerkniv 

18. Kvarn 

19. Drivenhet för kvarn

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk 
för dödsfall och/eller personskada.

 VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för 
skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande 
område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar för 
användning

 VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk 
för dödsfall och/eller personskada.

 ● Läs dessa anvisningar noga före användning.

 ● Spara dessa anvisningar och 
säkerhetsanvisningar för framtida behov.

 ● Använd aldrig produkten för något annat 
ändamål än det avsedda. Tillverkaren påtar sig 
inget ansvar för skador som uppkommer till 
följd av felaktig användning.

 ● Använd inte produkten utomhus.

 ● Produkten är inte avsedd för industriell eller 
kommersiell användning.

 ● Dränk eller spola aldrig motorenheten i vatten 
eller annan vätska.

 ● Dra omedelbart ut stickproppen om 
motorenheten utsätts för vatten eller annan 
vätska.

 ● Försök inte plocka upp en produkt som fallit i 
vatten eller annan vätska. Elfara.

 ● Använd inte produkten om den har dränkts i 
vatten eller annan vätska.

 ● Använd inte produkten i närheten av vatten 
eller eld.

 ● Vidrör inte någon del av produkten med våta 
händer eller kroppsdelar.

 ● Placera produkten på plant, stabilt och 
värmtåligt underlag vid användning. Vissa delar 
av produkten blir heta under användning.

 ● Vidrör inte rörliga delar. De skärande 
tillbehören har vassa eggar.

 ● För aldrig in fingrar eller andra kroppsdelar 
genom produktens öppningar när produkten är 
igång eller när stickproppen är isatt.

 ● Försök aldrig ta bort fastsittande livsmedel 
medan produkten är igång. Stäng av produkten 
innan fastsittande livsmedel avlägsnas.

 ● Flytta inte produkten medan den är igång.

 ● Använd inte produkten om delar saknas. 
Kontakta återförsäljaren om delar saknas.

 ● Använd inte produkten om den är skadad eller 
skadad eller inte fungerar normalt.

 ● Försök inte reparera produkten. Om produkten 
är skadad eller inte fungerar normalt ska den 
repareras av behörig servicerepresentant. 

 ● Gör inga ändringar på produkten.

 ● Demontera inte produkten. Tillverkaren påtar 
sig inget ansvar för skador som uppkommer till 
följd av obehörig demontering.

 ● Låt inte barn använda produkten.

 ● Låt inte personer med någon typ av 
funktionshinder använda produkten utan 
utbildning eller övervakning.

 ● Låt inte personer som inte har tillräcklig 
erfarenhet, kunskap eller utbildning använda 
produkten utan utbildning eller övervakning.

 ● Låt inte barn leka med produkten.

 ● Låt inte barn rengöra produkten.

 ● Låt inte barn underhålla produkten utan 
övervakning.

 ● Se till att förpackningsmaterialet är oåtkomligt 
för barn. Kvävningsrisk.

 ● Använd endast delar och tillbehör som 
rekommenderas av produkttillverkaren.

 ● Anslut produkten endast till korrekt jordat 
nätuttag. Kontakta behörig elektriker om du är 
osäker.

 ● Kontrollera att nätspänningen motsvarar 
märkspänningen på typskylten. Kontakta 
behörig elektriker om du är osäker.



192022_001

 ● Kontakta behörig elektriker om stickproppen 
inte passar i uttaget.

 ● Anslut produkten till en separat elkrets.

 ● Låt inte sladden hänga över bords- eller 
bänkkant.

 ● Bär eller dra aldrig produkten i sladden.

 ● Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.

 ● Placera aldrig produkten på eller nära varma 
ytor.

 ● Placera aldrig sladden på eller nära varma ytor.

 ● Se till att det finns minst 5 cm fritt utrymme för 
luftcirkulation på alla sidor om produkten.

 ● Placera inga föremål på produkten.

 ● Kontrollera att luftinlopp och -utlopp inte är 
blockerade.

 ● Se till att inga antändliga material kommer i 
kontakt med produkten.

 ● Använd inte förlängningssladd eller grenuttag.

 ● Använd inte extern timer eller separat 
fjärrkontroll med produkten.

 ● Lämna aldrig produkten påslagen utan uppsikt.

 ● Stäng av produkten, dra ut stickproppen och 
vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan produkten lämnas utan uppsikt.

 ● Dra omedelbart ut stickproppen om det börjar 
ryka om produkten.

 ● Dra ut stickproppen när produkten inte 
används.

 ● Dra ut stickproppen före rengöring och/eller 
underhåll.

 ● Stäng av produkten, dra ut stickproppen och 
vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före 
demontering eller byte av tillbehör.

 ● Stäng av produkten, dra ut stickproppen och 
vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före 
rengöring och/eller underhåll.

 ● Förvara produkten torrt i slutet utrymme, 
oåtkomligt för barn, när den inte används.

 ● Rengör produkten regelbundet.

3 Användning

3.1 Förberedelser före första 
användning

1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och eventuella 
klistermärken.

 VARNING!  Elfara. Diska inte produkten i diskmaskin. 
Bara tillbehören kan diskas i diskmaskin.

2 Rengör tillbehören med hett vatten och diskmedel. 

 VARNING! De skärande tillbehören har vassa eggar. 
Var försiktig vid rengöring av skärande tillbehör.

3 Rengör produkten utvändigt med en trasa fuktad 
med milt rengöringsmedel.

4 Låt alla delar torka helt innan produkten används.

3.2 Användning av inställningsvred 

Inställningsvredet används för att reglera produktens varvtal. 
Inställningsvredet har 4 lägen.

 ● 0 = avstängt läge. Vrid inställningsvredet till läge 0 för att 
stänga av produkten.

 ● P = pulsfunktion. Vrid inställningsvredet till läge P och 
håll det där för att använda pulsfunktionen. 
Inställningsvredet återgår automatiskt till läge 0 när det 
släpps. Använd pulsfunktionen för att köra produkten 
med korta pulser eller snabb mixning.

 ● 1 = lågt varvtal. Vrid inställningsvredet till läge 1 för låg 
hastighet.

 ● 2 = högt varvtal. Vrid inställningsvredet till läge 2 för hög 
hastighet.

3.3 Användning av knivenhet 

Använd knivenheten för att hacka kött och grönsaker.

 VIKTIGT! Försök inte hacka ben eller liknande 
hårda föremål. Ben och andra hårda föremål kan skada 
knivenheten.

 VARNING! Montera inte knivenheten på drivaxeln 
innan skålen satts på plats. 

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2 Montera drivaxeln (A) på motorenheten och 
kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 3)
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3 Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den 
medurs så att den låses på plats. 

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt 
monterad. 

4 Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

5 Montera knivenheten (D) på drivaxeln i skålen och 
kontrollera att den är korrekt monterad.

 VARNING! Knivenheten har vassa eggar. Undvik 
kontakt med vassa eggar.

6 Lägg livsmedlen i skålen. Upp till 400 g livsmedel i 
taget kan beredas.

 VIKTIGT! Placera aldrig ben eller liknande hårda 
föremål i skålen. Ben och andra hårda föremål kan skada 
produkten.

 VIKTIGT! Större stycken måste skäras i mindre bitar 
innan de kan beredas med produkten.

7 Placera locket (E) på skålen och vrid det medurs så 
att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens 
handtag.

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på 
plats.

8 Placera mataren (F) i inmatningstratten i skålens 
lock.

9 Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

10 Vrid inställningsvredet till läge P (pulsfunktion) för att 
hacka livsmedlet till önskad storlek. Använd 
pulsfunktionen. Se ”3.2 Användning av 
inställningsvred” på sid. 19.

OBS! Livsmedel kan tillsättas medan produkten är igång. 
Tillsätt livsmedel genom i inmatningstratten i skålens lock.

 VARNING! Tryck inte ned livsmedel genom 
inmatningstratten med händerna. Använd mataren.

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 90 sekunder i 
taget med pulsfunktionen.

11 Vrid inställningsvredet till läge 0.

12 Dra ut stickproppen.

13 Ta bort locket från skålen.

 VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar 
har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan locket öppnas.

14 Ta bort knivenheten.

 VARNING! Knivenheten har vassa eggar. Undvik 
kontakt med vassa eggar.

15 Vrid skålen moturs och ta bort den från 
motorenheten.

16 Rengör motorenheten och tillbehören. Se ”4.1 
Rengöring av motorenhet” på sid. 24 och ”4.2 
Rengöring av tillbehör” på sid. 24.

3.4 Användning av knivenhet av plast

Använd knivenheten av plast för att bereda deg. 

 VIKTIGT! Använd inte knivenheten av plast för att 
hacka livsmedel. 

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2 Montera drivaxeln (A) på motorenheten och 
kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 4)

3 Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den 
medurs så att den låses på plats. 

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt 
monterad. 

4 Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

5 Montera knivenheten av plast (D) på drivaxeln i 
skålen och kontrollera att den är korrekt monterad.

6 Placera 375 g torra ingredienser i skålen.

 VIKTIGT! Placera aldrig ben eller liknande hårda 
föremål i skålen. Ben och andra hårda föremål kan skada 
produkten.

7 Placera locket (E) på skålen och vrid det medurs så 
att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens 
handtag.
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OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på 
plats.

8 Tillsätt 1 tsk matolja genom inmatningstratten i locket.

9 Placera mataren (F) i inmatningstratten i skålens 
lock.

10 Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

11 Vrid inställningsvredet till läge 2 för högt varvtal. Se 
”3.2 Användning av inställningsvred” på sid. 19.

 VARNING! Tryck inte ned livsmedel genom 
inmatningstratten med händerna. Använd mataren.

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 90 sekunder i 
taget. Låt produkten svalna 2 minuter innan den används 
igen. 

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 3 cykler om 
90 sekunder. Låt produkten svalna 30 minuter innan den 
används igen.

12 Tillsätt vatten långsamt genom inmatningstratten. 
Mataren kan användas som mått.

 VIKTIGT! Tillsätt mer vatten om varvtalet sjunker 
under beredningen.

 VIKTIGT! Tillsätt högst 225 g vatten.

OBS! För att undvika skakningar vid beredning av deg, tryck 
på locket med ena handen och håll med andra handen i 
skålens handtag.

13 Vrid inställningsvredet till läge 0.

14 Dra ut stickproppen.

15 Ta bort locket från skålen. 

 VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar 
har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan locket öppnas.

16 Ta bort knivenheten av plast.

17 Vrid skålen moturs och ta bort den från 
motorenheten.

18 Ta ut degen ur skålen.

19 Rengör motorenheten och tillbehören. Se ”4.1 
Rengöring av motorenhet” på sid. 24 och ”4.2 
Rengöring av tillbehör” på sid. 24.

3.5 Användning av visp

Vispen används för vispning av sås, ägg, marängsmet, 
grädde och liknande.

 VIKTIGT! Använd inte vispen för beredning av deg.

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2 Montera drivaxeln (A) på motorenheten och 
kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 5)

3 Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den 
medurs så att den låses på plats. 

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt 
monterad. 

4 Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

5 Montera vispen (D) på drivaxeln i skålen och 
kontrollera att den är korrekt monterad.

6 Placera de ingredienser som ska vispas i skålen.

7 Placera locket (E) på skålen och vrid det medurs så 
att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens 
handtag.

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på 
plats.

8 Placera mataren (F) i inmatningstratten i skålens 
lock.

9 Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

10 Vrid inställningsvredet till läge 2 för högt varvtal och 
kör tills önskad konsistens har uppnåtts. Se ”3.2 
Användning av inställningsvred” på sid. 19

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 2 minuter i taget 
med vispen. 

11 Vrid inställningsvredet till läge 0.
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12 Dra ut stickproppen.

13 Ta bort locket från skålen. 

 VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar 
har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan locket öppnas.

14 Ta bort vispen.

15 Vrid skålen moturs och ta bort den från 
motorenheten.

16 Ta ut livsmedlet ur skålen.

17 Rengör motorenheten och tillbehören. Se ”4.1 
Rengöring av motorenhet” på sid. 24 och ”4.2 
Rengöring av tillbehör” på sid. 24.

3.6 Användning av skivor

Skivorna används för rivning, strimling och skivning. Upp till 
500 g livsmedel i taget kan beredas.

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2  Montera drivaxeln (A) på motorenheten och 
kontrollera att den är korrekt monterad. (Bild 6)

3 Placera skålen (C) på motorenheten och vrid den 
medurs så att den låses på plats. 

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt 
monterad. 

4 Kontrollera att drivaxeln kan rotera fritt i skålen.

5 Montera någon av skivorna (D) på skivhållaren (E) 
och kontrollera att den sitter korrekt. 

OBS! För först in den sida av skivan som är försedd med en 
flik. För in fliken i vinkel och tryck sedan på skivan så att den 
låses på plats. 

 VARNING!  Skivorna har vassa eggar. Undvik kontakt 
med vassa eggar.

 ● Strimlingsskivan används för strimling av livsmedel.

 ● Rivskivan används för rivning av livsmedel.

 ● Snittskivan används för skivning av livsmedel.

6 Montera skivhållaren på drivaxeln i skålen och 
kontrollera att den är korrekt monterad.

7 Placera locket (F) på skålen och vrid det medurs så 
att fliken på locket går i ingrepp i spåret på skålens 
handtag. 

OBS! Produkten startar inte om inte skålens lock är låst på 
plats.

8 Vrid inställningsvredet till önskat hastighetsläge (1 
eller 2) eller till P för att använda pulsfunktionen. 
Tillsätt livsmedel genom inmatningstratten i locket 
tills önskad mängd har beretts. Se ”3.2 Användning av 
inställningsvred” på sid. 19.

 VARNING!  Tryck inte ned livsmedel genom 
inmatningstratten med händerna. Använd mataren.

 VARNING!  Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar 
har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan locket öppnas.

 VIKTIGT! Försök inte trycka ned för stora livsmedel 
genom inmatningstratten. Bitarna får inte vara större än 60 
x 25 x 120 mm.

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 90 sekunder i 
taget. Låt produkten svalna 2 minuter innan den används 
igen. 

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 3 cykler om 
90 sekunder. Låt produkten svalna 30 minuter innan den 
används igen.

9 Vrid inställningsvredet till läge 0.

10 Dra ut stickproppen.

11 Ta bort locket från skålen. 

 VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar 
har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan locket öppnas.

12 Ta bort skivhållaren.

13 Ta bort skivan från skivhållaren.

 VARNING! Skivorna har vassa eggar. Undvik kontakt 
med vassa eggar.
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14 Vrid skålen moturs och ta bort den från 
motorenheten.

15 Ta ut livsmedlet ur skålen.

16 Rengör motorenheten och tillbehören. Se ”4.1 
Rengöring av motorenhet” på sid. 24 och ”4.2 
Rengöring av tillbehör” på sid. 24.

3.7 Användning av mixer 

Mixern används för beredning av smoothies och liknande.

 VIKTIGT! Använd inte mixern för beredning av kött. 

 VIKTIGT! Tillsätt aldrig hett vatten i mixern.

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2 Montera drivenheten för mixerkniv (A) i mixerskålen 
(B). (Bild 7)

3 Placera mixerskålen på motorenheten (C) och vrid 
den medurs så att den låses på plats.

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt 
monterad.

4 Sätt på mixerskålens lock (D) på mixerskålen. 

5 Tillsätt de förberedda livsmedlen i mixerskålen 
genom hålet i locket. Om så önskas kan vatten 
tillsättas i mixerskålen för att göra att produkten 
arbetar jämnare.

 VIKTIGT! Placera inte livsmedelsbitar större än  
15 x 15 x 15 mm i mixerskålen.

 VIKTIGT! Fyll inte på livsmedel och/eller vatten över 
markeringen MAX på mixerskålen.

6 Passa in flikarna på måttet (E) mot hålet i 
mixerskålens lock.

7 Placera måttet i hålet i locket och vrid et 90° medurs 
så att det låses fast.

OBS! För att ta bort måttet, vrid det 90°  
moturs och lyft det.

8 Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

 VARNING!  Kontrollera att mixerskålens lock är 
korrekt påsatt innan produkten startas.

9 Vrid inställningsvredet till önskat hastighetsläge eller 
använd pulsfunktionen. Kör tills önskad konsistens 
har uppnåtts. Se Användning av inställningsvred.

 VARNING! Ta inte bort locket förrän alla rörliga delar 
har stannat helt. Vänta tills alla rörliga delar har stannat helt 
innan locket tas bort. 

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 3 minuter i taget 
med mixern.

10 Vrid inställningsvredet till läge 0.

11 Dra ut stickproppen.

12 Vrid mixerskålen moturs och ta bort den från 
motorenheten.

13 Ta försiktigt bort locket från mixerskålen och häll upp 
livsmedlet i lämpligt kärl.

14 Rengör motorenheten och tillbehören. Se ”4.1 
Rengöring av motorenhet” på sid. 24 och ”4.2 
Rengöring av tillbehör” på sid. 24.

3.8 Användning av kvarn 

Använd kvarnen för malning av torra ingredienser som 
kaffebönor.

1 Placera produkten på plant, stabilt underlag.

2 Montera kvarndrivenheten (A) på kvarnen (B). Vrid 
kvarndriveheten medurs för att låsa fast den. (Bild 8)

3 Placera önskade ingredienser i kvarnen. 

 VIKTIGT! Fyll inte på ingredienser över markeringen 
MAX på kvarnen. Kvarnen kan mala 50 g ingredienser i 
taget.

4 Placera kvarnen på motorenheten (C).

5 Passa in pilen på kvarnen mot pilen på motorenheten 
och vrid kvarnen medurs så att den låses på plats. 

OBS! Produkten startar inte om inte skålen är korrekt 
monterad. 
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6 Sätt i stickproppen i ett korrekt jordat nätuttag.

7 Vrid inställningsvredet till önskat hastighetsläge eller 
använd pulsfunktionen tills önskad konsistens 
erhållits. Se ”3.2 Användning av inställningsvred” på 
sid. 19.

 VIKTIGT! Kör inte produkten mer än 30 sekunder i 
taget med kvarnen. 

8 Vrid inställningsvredet till läge 0.

9 Dra ut stickproppen.

10 Vrid kvarnen moturs och ta bort den från 
motorenheten.

11 Håll kvarnen med drivenheten uppåt och vrid 
drivenheten moturs för att lossa den.

12 Ta ut de malda ingredienserna ur kvarnen.

13 Rengör motorenheten och tillbehören. Se ”4.1 
Rengöring av motorenhet” på sid. 24 och ”4.2 
Rengöring av tillbehör” på sid. 24.

4 Underhåll

4.1 Rengöring av motorenhet

 ● Rengör produkten efter varje användning.

 VARNING! Stäng av produkten, dra ut stickproppen 
och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före 
rengöring och/eller underhåll.

 VARNING! Dra ut stickproppen före rengöring och/
eller underhåll.

 VARNING! Diska inte motorenheten i diskmaskin. 
Elfara.

 VARNING! Dränk aldrig motorenheten i vatten eller 
annan vätska. Elfara.

 VIKTIGT! Använd inte slipande material eller 
redskap eller frätande rengöringsmedel för att rengöra 
produkten. Slipande material eller redskap och frätande 
rengöringsmedel kan skada nonstick-beläggningen.

 VIKTIGT! Spola inte vatten på motorenheten. Det kan 
skada produktens elektriska komponenter.

 ● Rengör produkten med en trasa fuktad med milt 
rengöringsmedel. Låt produkten torka helt.

 ● Kontrollera att låssystemet på motorenheten är rent och 
inte är blockerat.

4.2 Rengöring av tillbehör

Rengör tillbehören efter varje användning. Alla tillbehör kan 
diskas i diskmaskin.

 VIKTIGT! Utsätt inte tillbehören för temperatur högre 
än 70 °C vid rengöring.

4.2.1 Rengöring av skål, lock, drivaxel och matare

1 Avlägsna alla livsmedelsrester.

2 Rengör delarna var för sig med hett vatten och 
diskmedel. 

3 Kontrollera att låssystemet på skålen och locket är 
rent och inte är blockerat.

4 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.2 Rengöring av knivenhet och knivenhet av 
plast

 VARNING! De skärande tillbehören har vassa eggar. 
Undvik kontakt med vassa eggar.

1 Avlägsna alla livsmedelsrester.

2 Rengör tillbehören med hett vatten och diskmedel. 

3 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.3 Rengöring av skivor

 VARNING! Skivorna har vassa eggar. Undvik kontakt 
med vassa eggar.

OBS! Vissa livsmedel kan missfärga skivhållaren. Detta 
är normalt och påverkar inte produktens funktion eller 
livsmedlens smak. Avlägsna missfärgning med en trasa 
fuktad med vegetabilisk olja.

1 Avlägsna alla livsmedelsrester.

2 Ta bort skivan från skivhållaren.

3 Rengör skivor och skivhållare med hett vatten och 
diskmedel. 
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4 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.4 Rengöring av mixer

1 Häll en liten mängd hett vatten i mixerskålen och kör 
produkten några sekunder. Se ”3.7 Användning av 
mixer” på sid. 23.

2 Rengör mixerskålen, mixerskålens lock och måttet var 
för sig med hett vatten och diskmedel.

3 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

4.2.5 Rengöring av kvarn

1 Ta bort kvarndrivenheten från kvarnen.

2 Rengör delarna var för sig med hett vatten och diskmedel.

3 Torka delarna torra med torr, ren trasa.

5 Förvaring

5.1 Förvaring av produkten

 VIKTIGT! Linda inte sladden runt produkten.

 ● Dra ut stickproppen.

 ● Låt delarna torka.

 ● Placera produkten i rent och svalt utrymme. 

 VIKTIGT! Se till att inte sladden är utsatt för tryck eller 
belastning.

6 Avfallshantering

6.1 Avfallshantering av produkten 

 ● Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med 
gällande regler. Produkten får inte brännas.

7 Tekniska data 
Tekniska data

Märkspänning 230 VAC, 50 Hz

Utgående effekt 500 W

Volym 1,2 l
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