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SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan 
du använder enheten! Följ alla säkerhetsan-
visningar för att undvika skador på grund av 
olämplig användning!
Förvara bruksanvisningen på en plats för 
framtida referens. Om den här enheten skulle 
överlämnas till tredje part så måste bruksanvis-
ningen också lämnas.

 7 Den här enheten är avsedd för privat använd-
ning och inte för professionella syften. Den får 
inte användas i kommersiellt syfte.

 7 Knivarna är mycket vassa. Hantera de vassa 
knivarna försiktigt, speciellt vid borttagning 
och rengöring för att undvika skador.

 7 Rengör aldrig enheten med bara händerna. 
Använd alltid borste.

 7 Rör inte vid några rörliga delar på den här 
enheten. Montera inte och ta inte bort de-
larna förrän enheten har stannat helt.

 7 Håll alltid hår, kläder och andra föremål på 
avstånd från enheten under användning för 
att förhindra skada på person och egendom.

 7 Kontrollera att strömförsörjningen stämmer 
överens med det som anges på produktetiket-
ten. Enda sättet att koppla ur enheten från 
eluttaget är genom att dra i strömkontakten.

 7 Vira inte strömsladden runt enheten.

 7 För extra skydd ska den här enheten anslutas 
till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte 
är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker 
för mer information.

 7 Sänk inte ned enheten, strömsladden eller 
kontakten i vatten eller andra vätskor.

 7 Dra alltid ur strömkontakten före montering, 
efter användning, före demontering och före 
rengöring av enheten, innan du lämnar rum-
met eller om det inträffar ett fel. Koppla inte ur 
strömkontakten genom att dra i sladden.

 7 Kläm och böj inte strömsladden och gnugga 
den inte mot vassa kanter, eftersom det kan 
skada den.

 7 Håll strömsladden borta från heta ytor och 
öppen eld.

 7 Använd inte en förlängningssladd med enhe-
ten.

 7 Använd aldrig enheten om den eller ström-
sladden är skadad.

 7 Våra hushållsapparater från GRUNDIG upp-
fyller tillämpliga säkerhetsstandarder och om 
enheten eller strömsladden skadas måste den 
repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett 
servicecenter eller en behörig person för att 
undvika farliga situationer. Felaktigt eller okva-
lificerat reparationsarbete kan orsaka skador 
och risker för användaren.

 7 Demontera inte enheten under några omstän-
digheter. Inga garantianspråk accepteras för 
skador orsakade av felaktig hantering.

 7 Den här enheten kan användas av barn från 
8 år och personer med nedsatt fysisk, känslo-
mässig eller mental förmåga eller avsaknad 
av kunskaper om de har fått tillräckliga instruk-
tioner och riktlinjer gällande användning av 
enheten på ett säkert sätt och förstå de faror 
som detta medför. Barn ska inte leka med en-
heten. Rengöring och användarunderhåll ska 
inte göras av barn utan övervakning. 

 7 Lämna inte enheten påslagen när den inte 
används. Var mycket försiktig när enheten an-
vänds nära barn och människor med begrän-
sad fysisk eller mental förmåga.

 7 Innan du använder enheten för första gången 
ska du rengöra alla delar som kommer i kon-
takt med mat ofta. Se informationen i avsnittet 
"Rengöring och skötsel".

 7 Torka enheten och alla delar innan du anslu-
ter den till strömkällan och innan du kopplar 
in tillbehör.

 7 Använd inte enheten utan ingredienser i mått-
tenheten eller
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 7 Placera aldrig enheten, tillbehören, ström-
sladden eller kontakten på heta ytor, såsom 
gas- eller el-brännare eller heta ugnsytor och 
använd aldrig heta vätskor eller mat. Låt het 
mat och vätskor svalna till minst 80°C eller 
mindre, innan du använder enheten.

 7 Använd inte enheten för något annat än av-
sett syfte.

 7 Slå aldrig på enheten längre än nödvändigt 
för matbearbetning. 

 7 Använd inte enheten med fuktiga eller våta 
händer.

 7 Använd bara enheten med de delar som 
medföljer.

 7 Enheten är utformad för att bara bearbeta 
vanliga hushållsmängder.

 7 Använd inte enheten om knivarna är skadade 
eller visar tecken på slitage.

 7 Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, 
torr yta.

 7 Se till att det inte finns någon risk för att slad-
den oavsiktligt dras ut eller att någon kan 
snubbla över den när enheten används.

 7 Placera enheten så att kontakten alltid är 
åtkomlig.

 7 En spatel kan användas för att avlägsna mat 
från måttbägaren och hackskålen. Se till att 
enheten är frånslagen innan du gör detta. 

 7 Vi rekommenderar inte att du använder enhe-
ten med torr eller hård mat eller för iskross, 
eftersom detta kan leda till slöa knivar. 

 7 Ta bort ben och sten från frukten för att förhin-
dra att knivarna eller enheten skadas.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________

Kära kund!

Grattis till ditt val att köpa en ny GRUNDIG 
Hand Blender BL 6280.

Läs följande användaranvisningar noggrant 
för att säkerställa att du får ut maximalt av din 
kvalitetsprodukt från GRUNDIG under många 
år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!
GRUNDIG arbetar proaktivt för 
goda sociala förhållanden när 
det gäller rättvisa löner för både 
egna anställda samt hos leveran-
törer. Vi lägger också stor vikt vid 
effektiv användning av råmaterial 

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton 
plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör till-
gängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.
Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar 
Se bilden på sidan 3. 

A  På-/Av-knapp

B  Turbo-knapp

C  Motorenhet

D  Aktiveringsknappar för tillbehör

E  Mixertillbehör

F  Måttbägare

EN KORT ÖVERSIKT __________________________
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Förberedelse
1  Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiket-

ter och gör dig av med dem i enlighet med de 
juridiska krav som gäller.

2  Innan du använder enheten för första gången 
ska du rengöra delarna som kommer i kontakt 
med maten (se avsnittet “Rengöring och 
skötsel”).

3  Skär maten i små delar innan du använder 
enheten.

Mixning
1  Placera maten som du vill puréa eller mixa i 

måttbägaren F  eller en liknande skål. 

2  Montera blendertillbehöret E  i motorenhet 
C  genom att trycka in tillbehöret i motoren-
het tills det låses fast. Se till att mixertillbehö-
ret sitter fast ordentligt i motorenhet.

3  Koppla in strömsladden i vägguttaget.

4  Sänk ned blendertillbehöret E  i  
måttbägaren F , som innehåller ingredien-
serna som ska blandas.

Obs
 7 För att förhindra att ingredienserna skvätter 
ut ska du inte trycka på knappen På/av A  
eller turboknappen B  tills blendertillbehöret 
har sänkts ned i ingredienserna. 

5  Tryck och håll in knappen På/Av A . 
- Apparaten startar. 

Obs

 7 Bearbetningstiden för omkring 100 - 400 ml 
barnmat eller soppa är 20 sekunder.

6  För enheten långsamt upp och ned och i 
cirklar för att blanda ingredienserna. 

Obs

 7 Slå alltid av enheten innan du tar ut maten.

7  Släpp upp knappen På/Av A  eller  
turboknappen B  när du är klar och koppla ur 
strömkontakten ur eluttaget. Avlägsna bland-
ningen ur måttbägaren F .

8  Plocka isär blendertillbehöret E  genom  
att trycka på frigörningsknapparna för tillbe-
höret D  på sidorna av enheten och dra av 
den från motorenhet. 

Obs
 7 För att förhindra överhettning ska du inte 
använda enheten utan avbrott i mer än 10 
sekunder. 

 7 Slå aldrig på enheten längre än nödvändigt 
för matbearbetning. 

 7 För att förhindra att blandningen rinner över 
ska du inte fylla på måttbägaren F  eller skå-
len. Mindre mängder är enklare att bearbeta

 7 För att förhindra olyckor kan du använda 
locket som antihalkdyna genom att lägga 
basen på locket.

 7 Om du vill använda mixertillbehöret direkt 
i kärlet ska du först plocka bort kärlet från 
spisen för att förhindra att mixertillbehöret 
överhettas.

ANVÄNDNING ______________________________
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INFORMATION ______________________________

Rengöring och skötsel
Var försiktig

 7 Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller 
rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål 
eller hårda borstar för att rengöra enheten.

 7 Rör inte vid knivarna med bara händer. Kni-
varna är mycket vassa. Använd en borste!

 7 Placera aldrig motorenhet C  eller strömslad-
den i vatten eller andra vätskor och håll dem 
aldrig under rinnande vatten.

1  Slå av enheten och koppla ur den ur väggut-
taget.

2  Låt enheten svalna helt.

3  Använd en fuktig trasa för att rengöra moto-
renhet C .

4  Rengör mixertillbehöret direkt efter använd-
ning E , hacklock F  och visphållare med 
varmt, tvåligt vatten och torka dem noggrant. 
Sätt dem aldrig i diskmaskinen.

Obs

 7 Före användning eller förvaring av enheten 
efter rengöring ska du torka alla delar nog-
grant med en torr, mjuk trasa.

Förvaring
Om du inte planerar att använda enheten under 
en längre tid bör du plocka ur batterierna. Se till 
att enheten är urkopplad och helt torr. 
Förvara apparaten på en sval och torr plats. Se 
till att enheten hålls utom räckhåll för barn. 

Miljömeddelande
Den här produkten har tillverkats med delar av 
hög kvalitet och materialen kan återanvändas 
och passar för återvinning.

Gör dig därför inte av med produk-
ten och batterierna i hushållsavfallet 
när livslängden är slut. Ta dem till ett 
insamlingsställe för återvinning av elek-
trisk och elektronisk utrustning. Detta 

indikeras av den här symbolen på produkten, i 
bruksanvisningen och på förpackningen.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få 
information om närmaste insamlingsställe.
Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av 
använda produkter.

Tekniska data
Den här produkten efterlever EU-direkti-
ven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
2009/125/EC och 2011/65/EU. 

Strömförsörjning: 230 V~, 50 Hz
Ström:  700 W
Ljudnivå: 80 dB(A)

Med förbehåll för tekniska modifieringar och 
designändringar.



AUS GUTEM GRUND
Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg
www.grundig.com
72011  908  6400   13/09


