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DANSK 05-10

ČESKY 56-61

ITALIANO 29-34

NORSK 17-22

LIETUVIŲ k. 68-73

БЪЛГАРСКИ 81-87

NEDERLANDS 42-48

SUOMI 11-16

SLOVENSKO 62-67

PORTUGUÊS 35-41

SVENSKA 23-28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 74-80

РУССКИЙ 88-94

MAGYAR 49-55
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TURVALLISUUS JA ASETUKSET _______________

Lue tämä käyttöopas huolellisesti kokonaan 
ennen tämän laitteen käyttöä! Noudata kaikkia 
turvallisuusohjeita, jotta vältetään väärästä 
käytöstä aiheutuneet vahingot!
Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten. 
Jos tämä laite annetaan jollekin kolmannelle 
osapuolelle, anna myös käyttöopas uudelle 
haltijalle.

 7 Tämä laite on tarkoitettu vain normaaliin ko-
titalouskäyttöön eikä sovellu ammattimaisen 
ruokatarjoilun tarkoituksiin. Laitetta ei saa 
käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

 7 Terät ovat erittäin teräviä. Käsittele teräviä 
teriä äärimmäisen huolellisesti, erityisesti niitä 
irrotettaessa ja puhdistettaessa, jotta vältetään 
loukkaantuminen.

 7 Älä puhdista laitetta paljain käsin. Käytä aina 
harjaa.

 7 Älä koske laitteen liikkuviin osiin. Älä liitä tai 
irrota laitteen osia, ennen kuin se on koko-
naan pysähtynyt.

 7 Pidä aina hiukset, vaatteet ja muut välineet 
erossa laitteesta sen käytön aikana, jotta este-
tään loukkaantuminen ja vahingot.

 7 Laite on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.

 7 Tarkista, että tyyppikilven jännitelukema vas-
taa paikallista virran syötön jännitettä. Ainoa 
tapa kytkeä laite irti verkkovirrasta on irrottaa 
se pistorasiasta.

 7 Älä kierrä sähköjohtoa laitteen ympäri.

 7 Lisäsuojaa varten laite on liitettävä kotitalou-
den jäännösvirtalaitteeseen, jonka virheelli-
nen virransuojakytkin ei ylitä 30 mA. Pyydä 
sähköasentajalta lisätietoja.

 7 Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta 
veteen tai muihin nesteisiin.

 7 Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen 
kokoamista, käytön jälkeen, ennen purkamista 
tai ennen laitteen puhdistamista ja ennen 
huoneesta poistumista tai vian ilmetessä. 
Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä sitä 
johdosta.

 7 Älä purista tai taita virtajohtoa ja älä hiero sitä 
teräviin reunoihin vahingon ehkäisemiseksi.

 7 Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta ja avotu-
lesta.

 7 Älä käytä laitteen kanssa jatkojohtoa.

 7 Älä käytä laitetta, jos sen sähköjohto on vahin-
goittunut.

 7 GRUNDIG-kotitalouslaitteemme ovat soveltu-
vien turvallisuusstandardien mukaisia. Jos laite 
tai virtajohto vahingoittuu, sen korjaaminen 
tai vaihtaminen on jätettävä jälleenmyyjälle, 
huoltokeskukselle tai vastaavalle pätevälle ja 
valtuutetulle huoltoteknikolle vaarojen välttämi-
seksi. Vääriin tehty tai valtuuttamaton korjaus 
voi aiheuttaa käyttäjälle vaaroja.

 7 Älä purkaa laitetta missään olosuhteissa. 
Takuuvaatimuksia ei hyväksytä sopimattoman 
käsittelyn aiheuttamista vahingoista.

 7 Säilytä laite lasten ulottumattomissa.

 7 Tätä laitetta voi käyttää 8 vuotiaat ja vanhem-
mat lapset sekä sellaiset henkilöt, joilla on 
vähentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen 
kyky tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, 
jos heidän laitteen käyttöä seurataan tai ovat 
saaneet ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä 
ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa 
suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitoa 
ilman valvontaa. 

 7 Älä jätä laitetta ilman valvontaa, niin kauan 
kuin se on käytössä. Laitetta on käytettävä 
erityisen varovasti lähellä lapsia ja henkilöitä, 
joilla on rajoitetut fyysiset, aistimelliset tai hen-
kiset kyvyt.

 7 Puhdista ennen laitteen ensimmäistä käyttöä 
huolellisesti kaikki veden kanssa kosketuksiin 
joutuvat osat. Katso lisätietoja ”Puhdistus ja 
huolto” -osasta.

 7 Kuivaa laite ja kaikki sen osat ennen laitteen 
liittämistä verkkovirtaan ja lisävarusteiden 
liittämistä.

 7 Älä käytä laitetta mittakannu tai silppuamis-
kulho tyhjänä.
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Hyvä asiakas,
Onneksi olkoon uuden GRUNDIG Käsisekoitti-
men BL 7280 oston johdosta.
Lue huolellisesti seuraavat käyttäjän huomau-
tukset, jotta voit käyttää laadukasta GRUNDIG-
tuotettasi usean vuoden ajan.

Vastuullinen lähestymistapa!
GRUNDIG keskittyy sopimuk-
siensa mukaisesti sosiaalisiin työ-
olosuhteisiin oikeudenmukaisiin 
palkkoihin niin ulkoisten työnteki-
jöiden kuin tavarantoimittajien 
osalta. Raaka-aineiden tehokas 

käyttö on myös erittäin tärkeää, jatkuvalla usean 
tonnin muovijätteen vähentämisellä vuosittain. Li-
säksi laitteiden lisävarusteet ovat saatavilla vä-
hintään 5 vuoden ajan.

Elämisen arvoisen tulevaisuuden puolesta.
Hyvästä syystä. Grundig.

Säätimet ja osat 
Katso kuva sivulla 3. 

A  Nopeuden merkkivalot

B  Nopeudensäädin

C  On/Off-painike

D  Turbo-painike

E  Moottoriosa

F  Lisäosien irrotuspainikkeet

G  Sekoitusosa

H  Silppuamiskansi

I   Silppuamisterä

J  Silppuamiskulho

K  Vispilänpidike

L  Pallovispilä

M  Mittakannu

LAITE YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ _______________

 7 Älä aseta laitetta, lisävarusteita, virtajohtoa 
tai pistoketta kuumille pinnoille, kuten kaa-
suliedet, sähkölämmittimet tai kuumat uunin 
pinnat äläkä käytä laitetta kuumiin nesteisiin 
tai ruokiin. Anna kuuman ruoan ja nesteen 
jäähtyä min. 80 °C tai alle ennen kuin käytät 
laitetta.

 7 Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin sen 
käyttötarkoitukseen.

 7 Älä pidä laitetta päälle kytkettynä pitempään 
kuin on välttämätöntä ruoanvalmistuksessa. 

 7 Älä käytä laitetta kostein tai märin käsin.

 7 Käytä laitetta vain toimitukseen kuuluvien 
osien kanssa.

 7 Laite on suunniteltu käsittelemään vain tavan-
omaisia kotitalousannoksia.

 7 Älä käytä laitetta, jos terät ovat vahingoittu-
neet tai jos niissä näkyy kulumisen merkkejä.

 7 Varmista, ettei ole vaaraa, että sähköjohtoa 
voisi vahingossa vetää irti, tai ettei kukaan voi 
kompastua siihen, kun laite on käytössä.

 7 Sijoita laite niin, että pistoke on aina tavoitet-
tavissa.

 7 Lastaa voi käyttää ruoan poistamiseen mit-
takannusta tai silppuamiskulhosta. Varmista, 
että laite on kytketty pois päältä ennen tätä 
toimenpidettä. 

 7 Laitetta ei suositella käytettävän kuivien tai 
kovien ruoka-aineiden tai jään murskaamiseen 
sillä se voi tylsistyttää terät. 

 7 Poista luut ja kivet ruoka-aineista estääksesi 
terien ja laitteen vahingoittumisen.

 7 Varmista, että kansi on asetettu oikein silp-
puamiskulhoon, ennen kuin kytket laitteen 
päälle.

TURVALLISUUS JA ASETUKSET _______________
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Valmistelu
1  Poista kaikki pakkaus- ja tarramateriaalit ja 

hävitä ne soveltuvien paikallisten säädösten 
mukaisesti.

2  Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, 
puhdista osat, jotka joutuvat kosketuksiin 
ruoan kanssa (katso ”Puhdistus ja huolto” 
-osa).

3  Paloittele ruoka pieniksi paloiksi ennen lait-
teella käsittelyä.

Enimmäismäärät ja käsitte-
lyajat

Ainekset Maksimi
määrä Käsittelyaika

Liha/Kala 200g 10–15 sekun-
tia

Yrtit 20g 20 sekuntia

Pähkinät 200g 15 sekuntia

Juusto 150g 15 sekuntia

Leipä 1 viipale 20 sekuntia

Kananmunat 
(kovaksi kei-
tetyt)

2 munaa 5 sekuntia

Sipulit 
(8 osaan paloi-
tellut)

100 g 10 sekuntia

Sekoittaminen
1  Aseta soseutettava tai sekoitettava ruoka 

mittakannuun M  tai vastaavaan kulhoon. 

2  Kiinnitä sekoitusosa G  moottoriosaan E  pai-
namalla lisäosaa moottoriosaan kunnes se 
loksahtaa paikoilleen. Varmista, että sekoitus-
osa on kunnolla kiinni moottoriyksikössä.

3  Liitä pistoke pistorasiaan.

4  Upota sekoitusosa mittakannuun G , jossa 
sekoitettavat ainekset ovat M .

Huomio
 7 Jotta kulhossa olevat ainekset eivät roisku, 
älä paina On/Off-painiketta C  tai turbopai-
niketta, D  ennen kuin sekoitusosa on upo-
tettu ainesosiin. 

5  Pidä On/Off-painiketta C  painettuna. 
― Laite käynnistyy. 

6  Valitse nopeus nopeussäätimellä B  tai pidä 
turbo-painiketta painettuna D .

― Nopeuden merkkivalo A  palaa halutun 
nopeuden 1–6 mukaan.

Huomautuksia

 7 Turbopainiketta käytettäessä laite toimii enim-
mäisnopeudella. Silloin et voi säätää nopeutta 
nopeussäätimellä B .

 7 Turbopainiketta D  käytettäessä kaikki nopeu-
den merkkivalot palavat.

7  Nosta ja laske laitetta hitaasti ja liikuta ympy-
rässä ainesten sekoittamiseksi. 

Huomio

 7 Sammuta laite aina ennen sen ottamista pois  
ruoasta.

8  Vapauta On/Off-painike C  tai  
turbo-painike D , kun olet valmis, ja irrota 
virtapistoke pistorasiasta. Poista sekoitus 
mittakannusta M .

9  Pura sekoitusosa G  vain painamalla lisäosien 
vapautuspainikkeita F  laitteen sivuissa ja 
vetämällä se irti moottoriyksiköstä. 

Huomautuksia

 7 Ylikuumenemisen estämiseksi älä käytä laitetta 
yhtäjaksoisesti yli 10 sekuntia. 

 7 Älä pidä laitetta päälle kytkettynä pitempään 
kuin on välttämätöntä ruoanvalmistuksessa. 

 7 Jotta ainesten ylivuotaminen estetään, älä yli-
täytä mittakannua M  tai kulhoa. Pieniä määriä 
on helpompi käsitellä.

KÄYTTÖ _____________________________________
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 7 Estä tapaturmat käyttämällä mittakannun 
kantta liukuesteenä asettamalla mittakulhon 
pohja kannelle.

 7 Jos haluat käyttää sekoitusosaa suoraan asti-
assa, ota astia ensin pois liedeltä estääksesi 
sekoitusosan ylikuumenemisen.

Pilkkominen
Huomautuksia

 7 Älä pilko hyvin kovia aineita, kuten kahvinpa-
puja, jääpaloja, muskottipähkinöitä, jyviä tai 
luita. Poista yrteistä varret, pähkinöistä kuoret 
sekä lihasta luut, jänteet ja rustot.

 7 Paloittele ruoka pieniksi palasiksi.

1  Aseta silppuamiskulho J  tasaiselle alustalle.

2  Aseta silppuamisterä  I  silppuamiskulhon 
kiinteään varteen J .

Varotoimi
 7 Ole varovainen asettaessasi silppuamisterää, 

 I  sillä se on hyvin terävä.

 7 Älä koske silppuamisterään paljain käsin.

3  Lisää ainekset silppuamiskulhoon J .

4  Aseta silppuamiskansi H  silppuamiskulhon 
päälle J . Varmista, että silppuamiskannet 
kiinnikkeet ovat tiukasti lukkiutuneet kulhoon. 

Varotoimi

 7 Älä käytä laitetta, jos silppuamiskansi ei ole 
kunnolla kiinnitetty silppuamiskulhoon, sillä se 
voi vahingoittaa silppuamisterää. 

5  Aseta moottoriosa E  silppuamiskannen  
päälle H . Paina moottoriosaa niin, että se 
lukkiutuu kunnolla paikalleen. Varmista, että 
moottoriosa on tiukasti kiinnitetty silppuamis-
kanteen.

Huomio 

 7 Pidä käytön aikana aina toisella kädellä kiinni 
silppuamiskulhosta sen kaatumisen estämi-
seksi.

6  Liitä pistoke pistorasiaan.

7  Pidä On/Off-painiketta C  painettuna.
― Laite käynnistyy.

8  Valitse nopeus nopeussäätimellä B  tai pidä 
turbo-painiketta painettuna D .

― Nopeuden merkkivalo A  palaa halutun 
nopeuden 1–6 mukaan.

― Turbopainiketta käytettäessä D  kaikki 
nopeuden merkkivalot palavat.

Huomautuksia 

 7 Älä käytä laitetta jatkuvasti yli 10 sekunnin 
ajan.

 7 Parhaan tuloksen saat painamalla On/Off-
painiketta tai turbo-painiketta jaksoittain.

9  Vapauta On/Off-painike, C  kun olet  
valmis, D  kun olet valmis, ja irrota virta-
pistoke pistorasiasta. Irrota moottoriosa E  
silppuamiskannesta H  painamalla lisäosan 
vapautuspainikkeita F  laitteen sivuissa ja 
vetämällä moottoriosan irti. Poista silppuamis-
kansi H . Ota silppuamisterä  I  varovasti pois 
silppuamiskulhosta J , ennen kuin poistat 
pilkotun ruoan.

Sekoitus voi+hunaja

Pakastimessa säilytetty hunaja (tulee pitää pa-
kastimessa vähintään 4 tuntia ja paloitella noin 
10-15 mm x 35-40 mm kuutioiksi) ja jääkaapissa 
säilytetty hunaja (tulee säilyttää jääkaapissa vä-
hintään 1 vuorokausi).

KÄYTTÖ _____________________________________
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Vispaaminen
 7 Voit käyttää pallovispilää L  kerman vispaami-
seen ja kanamunien vatkaamiseen.

 7 Älä käsittele kerralla enempää kuin 4 munan-
valkuaista tai 200 ml kermaa.

1  Liitä pallovispilä L  vispilänpitimeen K , kunnes 
se naksahtaa paikalleen. 

2  Kiinnitä moottoriosa E  vispilänpitimeen K  
asettamalla vispilänpidin moottoriosaan. 
Työnnä vispilänpidin moottoriosaan. Varmista, 
että vispilänpidin on kiinnitetty tiukasti mootto-
riosaan.

3  Aseta käsiteltävät ruoka-ainekset mittauskan-
nuun M  tai vastaavaan kulhoon.

4  Liitä pistoke pistorasiaan.

5  Laita pallovispilä L  käsiteltävään seokseen.

6  Pidä On/Off-painiketta C  painettuna.
― Laite käynnistyy.

7  Valitse nopeus nopeussäätimellä B tai pidä 
turbo-painiketta painettuna D .

― Nopeuden merkkivalo A  palaa halutun 
nopeuden 1–6 mukaan.

― Turbopainiketta käytettäessä D  kaikki 
nopeuden merkkivalot palavat.

8  Nosta ja laske laitetta hitaasti ja liikuta ympy-
rässä ainesten sekoittamiseksi.

9  Vapauta On/Off-painike C  tai turbo-painike  
D , kun olet valmis, ja irrota virtapistokepistora-
siasta. Poista sekoitus mittakannusta M . Irrota 
moottoriosa E  vispilänpidikkeestä K  paina-
malla lisäosan vapautuspainikkeita F  laitteen 
sivuissa ja vetämällä moottoriosan irti.

KÄYTTÖ _____________________________________
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TIETOJA______________________________________

Puhdistus ja huolto
Varotoimi

 7 Älä käytä bensiiniä, luotinaineita tai hankaa-
via puhdistusaineita, metalliesineitä tai kovia 
harjoja laitteen puhdistamiseen.

 7 Älä koske silppuamisteriin paljain käsin. Terät 
ovat erittäin teräviä. Käytä harjaa!

 7 Moottoriosaa E  tai virtajohtoa veteen tai 
muuhun nesteeseen äläkä pidä niitä juokse-
van veden alla.

1  Sammuta laite ja irrota sähköjohto pistorasi-
asta.

2  Anna laitteen jäähtyä täysin.

3  Käytä pehmeää, kuivaa liinaa moottoriosan 
puhdistamisessa E .

4  Puhdista sekoitusosa, G , silppuamiskansi H  
ja vispilänpidin K  lämpimällä saippuavedellä 
heti käytön jälkeen ja kuivaa ne hyvin. Älä 
pese niitä astianpesukoneessa.

5  Ainoastaan seuraavat osat voi pestä astianpe-
sukoneessa: pallovispilä L , silppuamiskulho 
J , silppuamisterä I  ja mittakulho M .

Huomio
 7 Ennen kuin käytät laitetta tai varastoit sen 
puhdistamisen jälkeen, kuivaa kaikki osat huo-
lellisesti pehmeällä liinalla.

Säilytys
Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, säilytä 
se huolella. Varmista, että laite on irrotettu verk-
kovirrasta ja täysin kuiva. 
Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa. 
Muista säilyttää laite lasten ulottumattomissa. 

Ympäristöhuomautus
Tuote on valmistettu korkealaatuisista osista ja 
materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen 
ja jotka soveltuvat kierrätykseen.

Älä siksi hävitä laitetta normaalin 
kotitalousjätteen mukana sen 
käyttöiän päätyttyä. Toimita se 
sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätyspisteeseen. Tämä on ilmaistu 

tuotteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa 
tällä symbolilla.
Ota selvää paikallisviranomaisilta lähimmän 
keräyspisteen sijainti.
Auta suojelemaan ympäristöä kierrättämällä 
käytetyt tuotteet.

Tekniset tiedot
Tämä tuote noudattaa EU-direktiivien 

2004/108/EY, 2006/95/EY, 
2009/125/EY ja 2011/65/EU vaati-
muksia. 

Virtalähde: 230 V~, 50 Hz
Teho:  700 W
Melutaso: 80 dB(A)

Oikeus teknisiin ja muotoilumuutoksiin pidäte-
tään.
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