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INstallerINg av mIksmaster:
Miksmasteren leveres med følgende utstyr:

 √	 Ledning	 √ Eltekrok
	 √	 Bolle	 √	 Rørespade
	 √	 Lokk	til	bollen	 √	 Visp
	 √	 Påfyllingsbrett	 √	 Støvskjerm
Før	miksmasteren	tas	 i	bruk	må	du	kontrollere	at	alle	delene	
følger med.

Mål og vekt:
TEDDY	inkl.	utstyr:

•	 Nettovekt	med	utstyr:	 22,0	kg
•	 Miksmasterens	utvendige	mål:	 462	x	240	x	400	mm

 
 
Plassering:
Miksmasteren	plasseres	på	et	stabilt	og	vannrett	arbeidsbord.

garaNtI:
Garantien	dekker	ikke	feil	som	oppstår	ved	feil	bruk,	overbelast-
ning	eller	overtredelse	av	vedlikeholdsforskriftene.
Hvis	det	oppstår	feil	på	miksmasteren	kan	du	ta	kontakt	med	
forhandler.
Ved	henvendelse	om	ytterligere	informasjon	må	du	oppgi	mas-
kintype	og	produksjonsdato	(se	miksmasterens	typeskilt).
Varimixer	A/S	 forbeholder	 seg	 retten	 til	 å	 endre	og	 forbedre	
produktene	uten	forhåndsvarsel.

sIkkerhet:
Brukerens	sikkerhet	ivaretas	ved	at:
•	 Miksmasteren	kun	kan	startes	når	overdelen	er	senket.
•	 Overdelen	kun	kan	vippes	opp	når	miksmasteren	er	slått	

av.
•	 Miksmasteren	 sikres	mot	 overstrøm	 og	 over-	 og	 un-

derspenning.

• Miksmasteren	leveres	med	påmontert	sikkerhetsskjerm.

Maskinen skal bare brukes av personer som 
er 14 år eller eldre. 

Maskinen skal være under oppsyn når den 
er i bruk.

Miksmasteren er beregnet til fremstilling av 
produkter som under bearbeidingsprosessen 
ikke frigjør stoffer som kan være til skade for 
brukeren.

Det kan oppstå personskader hvis hendene stik-
kes ned i bollen mens miksmasteren er slått på.
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Utstyr:
Miksmasteren	leveres	med	følgende	standardutstyr:

•	 Bolle	i	rustfritt	stål
•	 Hvitt	plastlokk	til	bollen
•	 Påfyllingsbrett
•	 Eltekrok	i	rustfritt	stål	til	elting	av	deig
•	 Rørespade	i	rustfritt	stål	til	blanding
•	 Visp	i	rustfritt	stål	til	pisking
•	 Støvskjerm	i	plastikk

 
Ekstrautstyr:

aNbefalte arbeIdshastIgheter:
•	 Posisjon	1-2:	 Lav	hastighet	 	 Elting
•	 Posisjon	1-3	 Mellomhastighet	 	 Blanding
•	 Posisjon	1-5:	 Høy	hastighet	 	 Pisking

INfOrmasjON Om mIksmastereN:
TEDDY	 er	 en	 liten,	 profesjonell	miksmaster	 som	 brukes	 til	
elting,	blanding	og	pisking	i	alle	miljøer	hvor	profesjonelt	utstyr	
er nødvendig.
All	betjening	av	miksmasteren	foregår	ved	hjelp	av	betjenings-
knappene	på	 sidene	av	miksmasteren.	De	 to	 knappene	 kan	
brukes	samtidig	eller	hver	for	seg,	og	benyttes	både	til	Start/
Stopp,	hastighetsregulering	og	til	å	åpne/lukke	miksmasteren.	
Hjelpetrekket A	gjør	det	mulig	å	kople	til	kjøttkvern.	

strømtIlkOplINg:

Ledningen som følger med skal benyttes.

Miksmasteren skal jordkoples!
•	 Miksmasteren	må	kun	tilkoples	en	1-faset	og	jordet	strøm-

forsyning,	benytt	ledningen	som	følger	med.
•	 Stikkontakten	skal	være	jordet	og	ha	to	hull.
•	 Kontroller	at	nettspenningen	tilsvarer	spenningen	som	er	angitt	

på	emballasjen	og	på	typeskiltet	i	bunnen	av	miksmasteren.
•	 Miksmasteren	skal	beskyttes	av	en	differensialbryter	og	

en	sikring	på	maks.	10	A.	
•	 En	sikring	på	2,5	ampere	er	bygd	inn	i	ledningskontakten.

Miksmasterens elektrisitet:
 Tilførsels	spenning	 Frekvens	 Strømstyrke	 Strømforbruk 
	 (V)	 (Hz)	 (A)	 	(W)

	 230	 50/60	 2,4	 300
	 115	 50/60	 4,8	 300

Fig. 1 Miksmasterens oppbygging.
 
 A Hjelpetrekk,	ekstrautstyr
 B	 Deksel	for	planetdrev
 C	 Sikkerhetsskjerm	i	rustfritt	stål
 D	 Bajonettaksel
 E	 Lokk
 F	 Overdel
 G	 Løst	påfyllingsbrett	
 H	 Betjeningsknapp	(to	stk.)
  I Sokkel
 J Bolle,	rommer	5	liter
 K Låsearm

Elterok Rørespade

Visp

Kjøttkvern

Bolle

Lokk

Fig. 2 Anbefalte arbeidshastigheter

Påfyllingsbrett

Nøytral-
posisjon 

(0)

Støvskjerm
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Produkt Råvare Ca. 
maks. mengde

Brøddeig,	60% kg deig 2,5

Mørdeig kg deig 2

Krem liter	fløte 1,5

Eggehvite antall egg 20

Sandkaker antall egg 12

Kjøttfarse kg 3

betjeNINg av mIksmastereN:

OBS: Bollen skal være montert når miks-
masteren slås på! 
Maskinen skal være under oppsyn når 
den er i bruk.

A.	 Drei	betjeningsknappen	til	låsesymbolet	(fig. 3A)

B.	 Vipp	miksmasterens	overdel	oppover.
C.	 Sett	det	ønskede	redskapet	i	bajonettakselen	og	drei	det	

mot	klokka	til	det	sitter	fast	(fig. 4).

D. Plasser	bollen	mellom	de	tre	låseboltene	i	foten	av	miks-
masteren,	og	drei	den	med	klokka	til	den	sitter	fast	(fig. 5). 
Drei	låsearmen	mot	klokken	for	å	holde	bollen.

E.	 Fyll	de	ønskede	ingrediensene	i	bollen.
F.	 Vipp	miksmasterens	overdel	(med	redskapet)	ned	igjen.
G.	 Start	miksmasteren	ved	å	vri	betjeningsknappen	bort	fra	

låsesymbolet	og	forbi	1.	For	å	unngå	spruting	og	melstøv	
bør	du	øke	hastigheten	gradvis	til	du	oppnår	ønsket	hastig-
het (fig. 3C)	(se	fig. 2 for	anbefalte	arbeidshastigheter).

H.	 Stopp	miksmasteren	ved	å	vri	betjeningsknappen	tilbake	
til	nøytralposisjonen	(fig. 3B).

I.	 Miksmasterens	overdel	kan	først	vippes	bakover	når	be-
tjeningsknappen	vris	til	låsesymbolet	(fig. 3A).

mIksmastereNs maksImale kapasItet:
Miksmasterens	arbeidskapasitet	avhenger	av:
•	 Arbeidsredskapet	du	bruker.
•	 Type	og	mengde	av	produktet	som	bearbeides.
•	 Den	optimale	hastigheten	for	et	godt	resultat.

For store mengder reduserer alltid kvalite-
ten på arbeidet og miksmasterens levetid.  
Overbelastning kan dessuten føre til at miks-
masteren plutselig stopper.

OverbelastNINg:
Hvis	miksmasteren	beveger	 seg	ved	 f.eks.	elting	av	deig,	er	
dette ikke	et	tegn	på	feil	eller	overbelastning.
Ved	overbelastning	reduserer	den	elektroniske	variatoren	strøm-
men	til	motoren,	slik	at	den	stopper.	

Hvis miksmasteren stopper pga. overbelast-
ning, skal dreieknappen vris tilbake til nøy-
tralposisjonen. Deretter kan miksmasteren 
slås på igjen.

Hvis	motoren	stopper	etter	at	den	har	vært	i	bruk	over	lengre	
tid,	og	ikke	kan	startes	igjen	med	det	samme,	er	det	motorens	
termoføler	som	har	koplet	ut	strømmen.	Miksmasteren	må	i	så	
fall	kjøle	seg	ned	før	den	startes	igjen.	Dette	sikrer	at	miksmas-
teren ikke blir ødelagt.
Miksmasteren	har	to	termosikringer	som	automatisk	slår	seg	på	
igjen	hvis	termoføleren	har	koplet	dem	ut.

reNgjørINg Og hygIeNe:
Utstyrets evne til å tåle påvirkning fra solide objekter og 
vann/væsker er i samsvar med IP42.

Etter bruk:
•	 Fjern	bollen	og	redskapet.
•	 Vask	bollen	og	redskapet	med	varmt	vann	og	rengjørings-

middel/fettfjerner/desinfiserende	middel.	Skyll	 deretter	 i	
rent vann og tørk. 

Selve miksmasteren skal ikke komme i 
kontakt med vann!

Redskapet og bollen kan vaskes i oppvask-
maskin.

•	 Tørk	av	planethjulets	deksel,	bajonettakselen	og	skjermen.	
Bruk	 en	 fuktig	 svamp	og	 et	 rengjørings-/desinfiserende	
middel.	Tørk	deretter	delene	med	en	svamp	og	rent	vann.

•	 Kontroller	at	de	forskjellige	delene	er	grundig	rengjort.
•	 Ikke	bruk	rengjøringsmidler	med	slipeeffekt	som	kan	føre	

til	riper	i	overflaten.
•	 Bruk	rengjøringsmidler	for	pulverlakkerte	overflater	og	plast	

(polykarbonat).

Fig.3 Dreieknappens tre posisjoner
A:	Låsesymbol	 B:	Nøytralposisjon	 C:	Hastigheter

Fig. 4 Monter redskapet i bajonettakselen.

Fig. 5 Sett bollen i maskinen og vri den inn i låseboltene. 
Drei låsearmen mot klokken.

3

Låsebolte

Lukk maskinen 
ved å trykke 
ned på toppen 
av den øverste 
delen.
Du hører et klikk 
når maskinen er 
ordentlig lukket.
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vedlIkehOld:
Miksmasteren	 er	 vedlikeholdsfri;	motoren	 og	 lagrene	 til	 de	
mekaniske	delene	er	livstidssmurte.

Sikkerhetsinnretning:
Kontroller	regelmessig	at	sikkerhetsinnretningen	fungerer:

•	 Motoren	skal stoppe	når	dreieknappen	vris	til	nøytralposi-
sjon	(se fig. 3B).

Hvis sikkerhetsinnretningen ikke funge-
rer, skal ikke miksmasteren brukes.
Kontakt forhandleren.

lIste Over feIl Og mulIge løsNINger:

Hvis problemet ikke kan løses, kan du ta 
kontakt med forhandleren.

Maskinen starter ikke: 
Kontroller at ... 
•	 Miksmasterens	overdel	er	vippet	helt	ned.
•	 Støpselet	 er	 satt	 i	 stikkontakten	og	 strømmen	er	 tilko-

plet.
•	 Stikkontakten	får	riktig	strømtilførsel.
•	 Sikringen	i	ledningens	støpsel	(fig. 6, 1)	ikke	er	gått.	Hvis	

sikringen	er	defekt,	kan	den	skiftes	ut	med	en	ekstrasikring	
(fig. 6, 2),	som	også	befinner	seg	i	støpselet.

Miksmasteren stopper midt i arbeidet:
•	 Miksmasteren	er	overbelastet	pga.	for	høy	hastighet	eller	

for	stor	belastning.	Se	avsnittet „Overbelastning„

Ved strømbrudd skal dreieknappen vris 
tilbake til nøytralposisjonen. Deretter kan 
miksmasteren slås på igjen.

Kjøkkenredskapet sitter fast i bajonettakselen:
Dette	skyldes	normalt	utilstrekkelig	rengjøring	eller	skadet	hull	
i	redskapet:
•	 Vri	redskapet	frem	og	tilbake	slik	at	det	løsner.	
•	 Ta	kontakt	med	forhandler.

Unormal støy:
Metallisk	støy	...
•	 Redskapet	sitter	skjevt	og	støter	borti	bollen.
•	 Bollen	er	skadet	eller	sitter	ikke	der	den	skal.

tIlkOplINg av tIlbehør:
Miksmasteren	kan	være	utstyret	med	et	hjelpetrekk	med	variabel	
hastighet,	som	gir	mulighet	til	å	kople	til	følgende	tilbehør:
•	 Kjøttkvern	Ø	62	mm,	 leveres	med	kjøttbrett,	stapper	og	

knivsett	med	blad	og	plate	Ø	8	mm.

For ytterligere informasjon om tilbehør, se 
de spesifikke løsarkene som følger med til-
behøret.
Miksmasteren skal alltid slås av før tilbehøret 
koples til eller fra.

Tilkopling av tilbehør (fig. 7): 
•	 Finn	frem	tilbehøret	som	skal	tilkoples.
•	 Slå	av	miksmasteren.
•	 Vri	dekkplaten	C	vekk	fra	hullet.
•	 Når	du	kopler	til	det	ferdig	monterte	tilbehøret	A,	skal	akslen	

B	føres	inn	i	miksmasterens	hjelpetrekk	D.
•	 Tilbehøret	kommer	i	riktig	stilling	når	du	dreier	tilbehøret	

slik	at	stiften	E	befinner	seg	ved	siden	av	sporet	G.
•	 Tilbehøret	skyves	så	langt	inn	i	hjelpetrekket	D	som	mulig	

(stiften	E	skal	være	inne	i	sporet	G,	slik	at	tilbehørets	aksel	
har	riktig	stilling	i	hjelpetrekket).

•	 Tilbehøret	 skal	 festes	 ved	 å	 vri	 stjernegrepet	H med 
klokka.

Demontering av tilbehør (fig. 7):
•	 Slå	av	miksmasteren.
•	 Vri	stjernegrepet	H	mot	klokka	til	låseskruen	kommer	ut	av	

hullet	F.
•	 Kople	 tilbehøret	 fra	 hjelpetrekket,	 demonter	 og	 rengjør	

det.

Fig. 7 Tilkopling av tilbehør

aNbefalte hastIgheter fOr hjelpetrekk:

Fig. 6 Sikringer i støpselet.

Nøytral-
posisjon 
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