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• Läs igenom bruksanvisningen innan du använder
mixern. Ha bruksanvisningen nära till hands.

• Före första användning, tvätta behållaren i varmt,
tvålvatten. Placera INTE i diskmaskin.

• Anslut den till jordat uttag.
• Ta inte bort jordningsskyddet.
• Använd inte en adapter.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Stäng av strömmen före rengöring eller underhåll.
• För att minska risken för personskador drar man ur

kontakten från uttaget när den inte används, och innan
man sätter på eller tar av delar.

• Koppla ur mixern och kontrollera strömisoleringen för
sprickor varje vecka. Läs “Teknisk service” för reparation
eller utbyte.

• För att skydda mot elektriska stötar placerar man aldrig
sladden eller mixerbasen i vatten eller annan vätska.

• Spreja inte basen med en högtryckspistol.
• Man måste vidta extrem försiktighet när man flyttar

något som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
• Använd inte apparaten för annat än det den avses för.
• Inte avsedd för användning av eller nära barn.
• Håll barn under uppsikt så att de inte leker med

apparaten.
• Apparaten är inte avsedd för användning av personer

(inklusive barn) med sänkt fysisk, sinnesmässig eller
mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap,
om de inte hålls under uppsikt eller får instruktioner
gällande användning av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.

• Användning av tillbehör som inte rekommenderas av
redskapstillverkaren kan orsaka skador.

• För att reducera risken för personskador och förhindra
mixern eller behållaren att skära i apparaten, lägg INTE
i redskap i mixerbehållaren vid användning av mixern.

• Lägg inte några köksredskap i behållaren eftersom
mixern kommer att skadas om den sätts på av misstag.

• För att förhindra möjligt allvarlig personskada, håll
händerna borta från mixerskålen när mixern används.
Använd alltid mixern med locket på plats.

• Undvik kontakt med delar som rör sig. Slå av apparaten
och koppla ur från strömbrytaren innan du byter tillbehör
eller närmar dig delar som är i rörelse.

• Knivarna är vassa. Var försiktig när du tömmer
behållaren eller när du rengör och kontrollerar knivarna.

• Om skärbladen är lösa, avbryt användningen direkt
och byt ut den. Försök inte reparera eller spänna
skärbladen.

• Kontrollera monteringen av behållaren och skäraren
dagligen. Använd inte trasig, kantstött eller repad
behållare. Kontrollera monteringen av utnötta och
trasiga blad. Använd inte utslitna, lösa eller kantstötta
knivblad.

• Använd inte utomhus.
• Denna apparat är avsedd för korta driftsperioder, men

en genomsnittlig tid på tre minuter.

• Lämna inte mixern utan uppsikt när den används.
• För att förhindra skada på mixern, behållaren eller

skärbladen, flyttar eller skaka INTE mixern när den
används. Om mixningen avbryts vid användning, ställ
mixern på AV (O), ta bort behållaren från basen, ta bort
behållarens skydd och använd en tunn gummispatel för
att pressa blandningen mot skärbladen.

• När heta vätskor blandas, ta bort mittendelen av
tvådelslocket. Heta vätskor kan skjuta bort burkens lock
när apparaten arbetar. För att förhindra eventuella
brännskador: Fyll inte behållaren över enliterssträcket.
Placera en hand överst på locket med skydd av en
ungshandske eller tjock handduk. Håll exponerad hud
borta från locket. Börja mixa med lägsta hastighet.

• Använd alltid mixern med behållarlocket på plats.
• Försök inte tvinga ner behållaren utanför kuddarna.
• Tappa inte och slå inte i Quiet Shield™-komponenten.
• Håll fingrarna borta från kanter och kopplingar när du

öppnar och stänger Quiet Shild™-komponenten.
• Använd alltid handtaget när du öppnar och stänger

Quiet Shield™-komponenten.
• Slå inte behållaren mot en yta för att sära på

ingredienserna.
• Bär inte enheten i strömsladden.
• Apparatens bas får inte nedsänkas i vätska eller diskas

i diskmaskin.
• Placera inte apparatens bas i eller nära vätskor.
• Endast behöriga personer får reparera blandaren.
• Kör inte bänkmodellen utan det nedre skyddet på plats.
• Den här produkten är inte avsedd för installation i skåp

utan ventilation. Se till att ventilation på minst 5000 mm2

(7,75 in2) finns under skåpet vid användning med
bänkkonfiguration.

• Denna mixer är utrustad med överbelastningsskydd på
motorn. Om motorn stannar under drift på grund av
överhettning, koppla ur enheten och låt den svalna i 15
minuter. Koppla in enheten igen efter 15 minuter för att
återgå till normal drift.

• Normal drift för den här produkten kan störas av stark
elektromagnetisk påverkan. Om detta inträffar, återställ
produkten till ursprungsläge och återgå till normal drift
enligt användarmanualen. Om normal drift inte kan
återupptas, ställ produkten på en annan plats.

• USB-porten på produkten är inte avsedd för
anslutningen till datorer eller andra elektroniska enheter.
Använd den endast för att överföra program som
tillhandahållits från tillverkaren på en USB-flashenhet.

• Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller
kontakt eller efter att apparaten krånglar eller tappas
eller skadas på något sätt. Läs “Teknisk service” för
anvisningar om undersökning, reparation eller elektrisk
eller mekanisk justering.

• Om nätsladden till denna enhet är skadad, måste den
bytas ut av tillverkaren eller dess återförsäljare eller
liknande kvalificerad person.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VARNING – När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära
säkerhetsanvisningarna, inklusive följande: 

– SPARA DESSA INSTRUKTIONER –



Risk för skärskador
Sätt alltid lock på behållaren när du kör
blandaren.
Stick inte ner händer, skedar eller andra
redskap i behållaren när du kör
blandaren.
Om du inte följer dessa instruktion kan
du få brutna ben, skärsår eller andra
skador.

Risk för brännskador
Var alltid försiktig när du kör varma
ingredienser i blandaren.
Om du inte följer dessa instruktioner
kan du få brännskador.

Desinficera med en matsked (15 ml)
desinficeringsmedel för hushållsbruk per 3,8 liter
rent, kallt vatten (16°C), blandat enligt instruktionerna
för rengöringsmedlet.
1. Fyll behållaren med desinficeringslösningen, sätt

på locket och pluggen och kör på LÅG (1)
hastighet i två minuter. Töm behållaren.

2. Torka av utsidan med en mjuk, fuktig trasa med
desinficeringslösning.

3. Sänk ned locket och pluggen i
desinficeringslösningen i två minuter.

4. Sätt den tomma behållaren på basen och kör på
HÖG (2) hastighet i två sekunder så försvinner
fukten från skärbladen.

5. När du vill använda apparaten sköljer du ur
behållaren med rent vatten.

Avfallshantera inte elektrisk utrustning som hushållsavfall. Bevara naturens resurser och skydda miljön:
När du vill sluta använda produkten ska du kassera den på en lokal insamlingsplats eller ett lokalt
återvinningscenter i området som är avsett för elektrisk utrustning. Kontakta lokala myndigheter för att
hitta närmaste insamlingsplats. Produkten är märkt med en symbol med en överstruken soptunna för att
påminna dig om att avfallshantera produkten ansvarsfullt och separat från hushållsavfall.

INSTRUKTIONER OM KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN I ENLIGHET MED
EUROPEISKA UNIONENS DIREKTIV OM ELEKTRISKT AVFALL

Teknisk service Om du
vill ha hjälp eller beställa reservdelar ring

Metos Storkök, Sverige
Metos Oy Ab, Finland

Desinficering

Risk för elchock
Koppla bort strömmen innan
du rengör apparatens bas.
Om du inte följer dessa
instruktioner kan det
resultera i dödsfall eller
elstötar.

Risk för elchock
Stick in i jordat uttag.
Ta inte bort jordningen.
Använd inte adapter.
Använd inte skarvsladd.
Om du inte följer dessa instruktioner
kan det resultera i dödsfall, brand eller
elstöt.

Säkerhetssymboler
Följande säkerhetssymboler används i handboken för
att uppmärksamma dig om de beskrivna
säkerhetsriskerna.

148 150 152146
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Kuddar för
behållaren

Behållare
med
knivinsats

Behållarens
lock/plugg

(ovan: bänkmodell)

Quiet Shield™

Kontroll
panel

Packning

USB-port

Nedre
skyddet
på basen

Vingskruvar

Strömbrytare/
återställningsknapp

PÅ (I)/AV (O)-
knapp

Så här laddar du specialprogram
med USB-porten:
1. Stäng av enheten och dra ut

strömsladden.
2. Ta bort locket över USB-porten.
3. Sätt in USB-kortet.
4. Stick in strömsladden igen och

sätt på apparaten.
5. Skärmen visar ett

bekräftningsmeddelande.
6. Stäng av enheten och dra

strömsladden.
7. Ta bort USB-kortet och sätt

tillbaka USB-portens lock.

Delar och funktioner

6' (180 cm)

Övre skyddet
på basen

Delar och funktioner för Summit® mixers visas på denna sida. Bekanta dig med alla delar och funktioner innan du
använder din mixer. Vid frågor, ring Kundtjänst på 1-866-285-1087 eller besök vår webbplats på: 

www.commercial.hamiltonbeach.com



Kontrollpanel

Knappen STOP
(STOPP)
Avslutar valda
funktioner.
Du stänger inte av
strömmen med
den här knappen.

Egna körningar, knapparna A-D 
Lagra favoritkörningar och ta
snabbt fram dem med knapparna
A-D.

Knappen START
Startar vald
körning.

Skärm
På följande sidor
beskrivs
statusmeddelan
den.

Knapparna UPP/NER
Tryck på � eller � om 
du vill bläddra igenom
alternativen på skärmen
eller justera inställningar.

Knappen PÅ (I)/AV
(O)
Stänger av och
sätter på blandaren.
Kan vara placerad
på sidan av en del
modeller.

Knappen PULSE
(PULS)
Håll den nedtryckt
i korta perioder så
kör blandaren i
HÖG hastighet.

AUTOBLEND-knappen 
Mixern stannar
automatiskt när vätskan
erhållit rätt konsistens.

JUMP-knappenn 
Mixern ändrar
automatiskt fart från
LÅG till HÖG under
cykeln.

Knapparna LOW/HIGH
(LÅG/HÖG)
Med dem väljer du
hastighet.

MORE (MER)
Tryck här så
visas mer text.

OBS:
Skärmen visar den senaste körningen när den inte används.

OBSERVERA: Säkerställ att Quiet Shield™ är korrekt installerad. Sprickor kan uppstå om fogarna längs med
bottenkanterna på Quiet Shield™ inte passas ihop korrekt med det övre höljet.

Placera fogarna längs
med basen på Quiet
Shield™ i skårorna på
det övre höljet.

Skjut Quiet Shield™ i rätt
läge. Om nödvändigt, håll
skyddets kanter öppna för
att säkerställa en säker
hoppassning.

Installera vingskruvar för
att säkert sätta fast
Quiet Shield™ på det
övre höljet.

Korrekt installation av Quiet Shield™



Det finns flera olika blandningsalternativ, inklusive AUTOBLEND, JUMP-cykler, HIGH- och LOW-cykler, med
justerbara tidsinställningar. Du kan även lagra favoritinställningar för senare användning med knapparna A, B, C
och D. För snabblandning eller för att "fräscha upp" en dryck använder du PULSE-knappen.

AUTOBLEND    0
START, SCROLL TO SET

JUMP 4–12 sec
START, SCROLL TO SET

LOW/HIGH 12 sec

PULSE   0 sec

A B C D

Det här är blandarens standardskärm som även visas 
om AUTOBLEND har valts. Vid inställningen 0 känner
blandaren av när drycken är färdig och stannar automatiskt.
Tryck på � eller � om du vill ändra till AUTOBLEND 1, 2
eller 3 så körs den längre. Tryck på START för att påbörja
körningen.

Om du trycker på JUMP visas den vanliga hoppkörningen
(fyra sekunder med låg hastighet, sedan tolv sekunder
med hög hastighet). Tryck på � eller � om du vill ändra
körningens längd. Tryck på START för att påbörja
körningen.

Om du trycker på HÖG eller LÅG visas aktuell körtid för
den hastigheten. Tryck på � eller � om du vill ändra
körtiden. Tryck på START för att påbörja körningen.

Tryck ner PULSE-knappen så körs blandaren på HÖG
hastighet. Släpp upp knappen så stannar blandaren.
Skärmen visar hur länge knappen hålls nere.

Med de här knapparna kan du spara dina
favoritinställningar. Välj A, B, C eller D och tryck på
START så startar körningen som är lagrad på den
knappen. Om du vill lagra en ny körning eller justera
hastighets- eller tidsinställningar trycker du och håller ner
knappen A, B, C eller D så sparas de där. Ett
bekräftningsmeddelande visas när körningen är SPARAD.

OBS: Om du sparar en ny körning skriver du över
eventuella tidigare lagrade körningar på den platsen.

Om du trycker på STOP avslutas den körning som pågår.

Om du trycker på knappen MORE visas skärmar med
antalet körningar och annan information.

Så här använder du knapparna

START

STARTJUMP

HIGH

LOW

START

PULSE

A

D

START

STOP

MORE



Om du trycker på knappen MORE visas antalet körningar och annan information, men du kommer också
åt specialfunktionerna.

Använd � eller � och bläddra igenom alternativen. Tryck på START om du vill välja ett alternativ.

Visar telefonnummer till teknisk service.

Specialfunktioner

CUSTOMER SERV. INFO
START TO SELECT

RUN COOLDOWN CYCLE
START TO SELECT

AUTOBLEND 1   :B
START TO SELECT

SET FACTORY DEFAULTS
START TO SELECT

A NOT SET
START TO SELECT

SPECIALFUNKTIONER

Om blandarens motor blir överhettad visas det här meddelandet som uppmanar
dig att starta en nedkylningskörning. Ta bort behållaren och tryck på START.
När körningen är slutförd och motorn har kylts ner till lämplig driftstemperatur
återgår skärmen till standby-meddelandet.

Här kan du välja och redigera den förinställda körningen för knappen.

Återställer alla inställningar utom körningsräknaren till fabriksinställningar.

Visar att ingen körning har lagrats på knappen.



Om du trycker på knappen MORE visas antalet körningar och annan information, men du kommer också
åt specialfunktionerna.

Använd � eller � och bläddra igenom alternativen. Tryck på START om du vill välja ett alternativ.

Specialfunktioner

CYCLES INTO WARRANTY
START TO SELECT

CYCLES THIS WEEK
START TO SELECT

CLEAR WEEKLY CYCLES
START TO SELECT

CLEAR ALL CYCLES
START TO SELECT

CLEAR ALL CYCLES
PRS START TO CONFIRM

Visar antalet körningar in på garantiperioden.

KÖRNINGSRÄKNARE

På skärmen kan du visa antalet körningar detta år, denna månad, vecka eller
dag. Använd � eller � och bläddra igenom alternativen. Tryck på START och
välj vilken tidsperiod som ska visas.

Du kan rensa (återställa) antalet körningar för en viss tid, utom antalet
körningar in på garantin. Använd � eller � och bläddra igenom alternativen.
Tryck på START så rensas räkneverket för önskad period.

Du kan även rensa (återställa) ALLA lagrade körningsräkneverk utom antalet
körningar in på garantin. Välj med knappen START. Ett bekräftelsemeddelande
visas där du bekräftar att du verkligen vill rensa alla körningsräkneverk.



Felsökningsguide
Problem. . .  Lösning. . .

Apparaten kan inte
startas eller stoppas
när den körs.

• Värmebelastningsskyddet har utlösts. Försök med en nedkylningskörning. Följ
instruktionerna på skärmen.

• Apparaten är utrustad med ett motoröverbelastningsskydd. Om motorn stannar
under användning på grund av överhettning tar du ut kontakten och låter
apparaten kylas ned i 15 minuter. Sätt tillbaka kontakten efter 15 minuter och
fortsätt använda apparaten som vanligt.

Ingredienserna
blandas inte ordentligt.

• Kontrollera om tillräckligt mycket vätska har tillsatts. Blandningen ska alltid vara
flytande och rinna fritt.

• Fasta ingredienser är för stora.

• Behållaren är för full. Fyll inte till den högsta markeringen.

• Knivarna är slöa eller skadade. Undersök behållaren och knivarna varje dag.
Ersätt knivarna minst en gång om året eller oftare om knivarna verkar slöa eller
skadade.

• Kontrollera att knivinsatsen är korrekt installerad.

• Välj hastighet för en flytande blandning.

Apparaten kan inte
startas eller stoppas
när den är körs, och
ett meddelande visas
på displayen.

• Kontrollera att behållaren sitter ordentligt på apparatens bas.

• Apparaten startar inte om behållaren inte sitter på plats.

Apparaten kan inte
startas eller stoppas
när den körs, och
skärmen är tom.

• Kontrollera att strömbrytaren PÅ (I)/AV (O) är ställd till PÅ (I).

• Kontrollera att apparatens kontakt är ordentligt isatt i ett kontaktuttag med rätt
spänning och frekvens.

• Kontrollera om säkringen för kontaktuttaget har gått eller om
överspänningsskyddet har lösts ut.

• Kontrollera det integrerade överspänningsskyddet på vänster sida av apparatens
bas. Om det löses ut igen direkt eller regelbundet ska du kontakta teknisk
service.

• Apparaten är utrustad med ett motoröverbelastningsskydd. Om motorn stannar
under användning på grund av överhettning tar du ut kontakten och låter
apparaten kylas ned i 15 minuter. Sätt tillbaka kontakten efter 15 minuter och
fortsätt använda apparaten som vanligt.

Apparaten svarar inte
på knappkommandon
eller så visas
felmeddelanden på
displayen.

• Stäng av apparaten och slå på den igen med strömbrytaren för att återställa
kontrollen.

• Stäng av apparaten och slå på den igen med strömbrytaren. Om felmeddelanden
fortfarande visas måste apparaten få service.






