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Pemasangan mIxer baru:
Peralatan berikut ini terdiri:

 √ Kabel √ Kaitan
 √ Mangkuk √ Pengocok
 √ Tutup Mangkuk √ Cambuk
 √ Pengisi sorong √ Penahan percikan

Sebelum menggunakan mixer, periksa semua bagian yang 
dikirimkan.

Ukuran dan  berat:
TEDDY meliputi peralatan:
•	 Berat	bersih	denan	peralatan:	 22,0	kg
•	 Ukuran	luar	mixer:	 462	x	240	x	400	mm

 
 
Lokasi:
Mixer ditempatkan pada meja yang stabil dan mendatar.

JamInan:
Jaminan tidak termasuk kegagalan yang disebabkan oleh 
pengoperasian yang salah, kelebihan daya dan kurangnya 
mengindahkan petunjuk pemeliharaan. 
Jika ada keluhan, silahkan menghubungi pemasok anda. 
Jika memerlukan keterangan lebih lanjut, harap catat jenis mesin 
dan nomor seri mixer. 
Varimixer A/S memiliki hak untuk mengubah dan memperbaiki 
produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Keamanan:
Keamanan pengguna dicapai dengan cara:
•	 Mixer	hanya	akan	hidup	jika	bagian	atas	direndahkan.
•	 Bagian	atas	hanya	dapat	dimiringkan	keatas	 jika	mixer	

dimatikan.
•	 Perlindungan	 terhadap	 kelebihan	 arus,	 kelebihan	 dan	

kekurangan tegangan listrik.
•	 Mixer	 dilengkapi	 dengan	 perlindungan	 kemanan	 yang	

tetap

Mesin harus dioperasikan oleh orang berusia 14 
tahun atau lebih. 

Mesin harus dipantau saat beroperasi.

Mixer dirancang untuk membuat produk, yang 
tidak selama proses yang menyebabkan reaksi 
atau mengeluarkan zat, yang mungkin mem
bahayakan bagi pengguna. 

Menaruh jari anda pada mangkuk ketika mixer 
sedang bekerja mungkin dapat menyebabkan 
kecelakaan. 
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Peralatan:
Secara standar mixer dilengkapi dengan peralatan berikut ini:
•	 Mangkuk	dalam	baja	anti	karat
•	 Penutup	plastik	putih	untuk	mangkuk
•	 Pengisi	sorong.
•	 Kaitan adonan dalam baja anti karat untuk mengaduk adonan.
•	 Pengocok	dalam	baja	anti	karat	untuk	pengaduk.
•	 Cambuk	dalam	baja	anti	karat	untuk	memecut.
•	 Penahan	percikan	dari	plastik

 
Peralatan tambahan:

KecePatan KerJa yang DIsaranKan:
•	 Posisi	1-2	 Kecepatan	rendah	 Meremas
•	 Posisi	1-3	 Kecepatan	sedang	 Mencampur
•	 Posisi	1-5	 Kecepatan	tinggi	 Memecut

Pengenalan PaDa mIxer:
TEDDY adalah mixer kecil yang profesional untuk meremas, 
mencampur, dan mekocok di toko roti, gula-gula dan dapur. 
Setiap pengoperasian mixer dibuat oleh alat tombol putar pada 
sisi-sisi mixer. Dua tombol dapat digunakan secara bersama-
sama atau sendiri sendiri dan keduanya digunakan bagi Mulai/
Berhenti, regulasi kecepatan  dan sebagai fungsi pembukaan/
penutupan. 
Drive A tambahan memmungkin untuk menghubungkan pengiris 
daging.

Hubungan Ke lIstrIK:
Kabel yang terdapat dalam bungkuasan harus 
digunakan.
Mixer harus dihubungkan kelantai!

•	 Hanya	pasokan	 listrik	perubahan	aliran	tunggal	dengan	
hubungan kelantai harus digunakan untuk mixer. Gunakan 
kabel yang disediakan. 

•	 Steker	dengan	2	peniti	+	lantai	harus	digunakan.	
•	 Periksa	pasokan	tegangan	listrik	sesuai	dengan	tegangan	

yang tertera pada piringan penilaian yang ditempatkan 
dibagian bawah mixer dan ditulis pada kemasan. 

•	 Mixer	harus	dilindungi	oleh	sakelar	pemutus	yang	berbeda	
dan	sekering	maksimum	10A.	

•	 Sebuah	sekring	2,5	amp	terpasang	pada	konektor	kabel.

 Tegangan Frekwensi Tegangan Konsumsi-
	 Pasokan	(V)	 (Hz)	 (A)	 Listrik(W)

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

Gambar 1 Konstruksi mixer
 
 A Drive tambahan, perlengkapan ekstra
 B Rumah roda gigi planet
 C Pelindung keamanan dalam baja tak berkarat
 D Tangkai sangkur
 E Penutup
 F Bagian atas
 G Pengisi sorong 
 H Tombol pengontrol (dua buah)
  I Bagian dasar 
 J Mangkuk dalam baja anti karat, berisi 5 liter
 K Lengan	pengunci

Kaitan Pengocok

Cambuk

Pengirs daging

Penahan percikan

Tutup Mangkuk

Gambar 2 Kecepatan kerja yang disarankan.

Pengisi sorong

Posisi 
netral 

(0)

Mangkuk
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Produk maksimum kira-
kira bahan

Adonan roti, 60% kg adonan 2,5

Perekat berlapis kg adonan 2

Krim pengocok Krim	L 1,5

Putih telur Jumlah telur 20

Bulo kukus Jumlah telur 12

Daging cincang kg 3

PengoPerasIan mIxer:
Mangkuk harus digantung ketika mixer di-
hidupkan! 
Mesin harus dipantau saat beroperasi.

A. Putar tombol pengontrol kearah tanda kunci (gambar 3A).

B. Miringkan kebelakang bagian atas mixer.
C. Tempatkan alat pada tungkai sangkur  dan putar dalam 

arah jam untuk menguncinya dalam posisi (gambar 4).        

D. Tempatkan mangkuk antara ketiga baut pengunci pada 
kaki mixer dan putar sesuai dengan arah jam hingga 
terkunci (gambar 5). Putar lengan pengunci berlawanan 
arah jarum jam untuk menahan mangkuk.

E. Isi ramuan kedalam mangkuk.
F. Miringkan kebawah bagian atas dari mixer, termasuk alat.
G.	 Hidupkan	mixer	 dengan	memutar	 tombol	 pengonrol	

menjauh	dari	simbol	pengunci	dan	lewati	1.	Untuk	meng-
hindarkan cipratan dan debu dari tepung, disarankan 
untuk meningkatkan kecepatan secara bertahap sampai 
kecepatanyang diperlukan tercapai. (gambar 3C), (lihat 
gambar 2 bagi kecepatan kerjayang disarankan).

H.	 Hentikan	mixer	dengan	memutar	tombol	pengontrol	kem-
bali kepada posisi netral (gambar 3B).

I. Bagian atas mixer hanya dapat dimiringkan kebelakang 
bila tombol pengontroldiputar kearah simbol pengunci 
(gambar 3A).

maKsImum KaPasItas mIxer:
Kapasitas kerja mixer tergantung pada:
•	 Alat	yang	digunakan.
•	 Potongan	dan	jumlah	bahan	mentah.
•	 Kecepatan	optimum	bagi	hasil	yang	baik.

Jumlah yang terlalu banyak selalu akan men
gurangi mutu produk dan usia pemakaian mixer.
Kelebihan muatan juga dapat men gakibatkan 
berhentinya mixer secara tibatiba.

KelebIHan muatan:
Jika mixer bergerak, contohnya meremas adonan, ini bukan 
karena adanya kesalahan atau kelebihan muatan.
Bila terjadi kelebihan muatan, variator elektronik akan men-
gurangi arus ke motor dan menghentikannya.

Jika berhenti karena kelebihan muatan, putar 
tombol kembali kepada posisi netral, dan mixer 
dapat dihidupkan kembali.

Jika motor berhenti setelah pengoperasian yang lama, dan tidak 
dapat dihidupkan kembali dengan segara setelah, sensor panas 
motor mematikan arus, dan mixer perlu didinginkan sebelum 
dapat	dihidupkan	kembali.	Hal	ini	untuk	melindungi	mixer	dari	
kerusakan.
Mixer mempunyai dua pemutus panas, yang secara otomatis 
menghubungkan kembali jika sebelumnya diputuskan oleh 
sensor panas.

Perawatan Dan KebersIHan:
Kemampuan peralatan untuk menahan masuknya benda 
padat dan air/cairan sesuai dengan IP42

Setelah penggunaan:
•	 Keluarkan	mangkuk	dan	alat-alat.
•	 Cuci	mangkuk	dan	alat-alat	dengan	air	panas	dan	sabun	

cuci/degreaser/obat pembasmi kuman. Bilas dengan air 
bersih dan keringkan. 

Jangan menyemprot air pad mixer.

Alatalat dan mangkuk dapat dibesihkan dalam 
mesin pencuci.

•	 Lap	 rumah	 gigi	 putar,	 tungkai	 sangkur	 dan	 pelindung	
keselamatan. Gunakan busa basah dan sabun cuci/obat 
pembasmi kuman. Bilas bagian-bagian dengan busa dan 
air bersih.

•	 Periksa	bahwa	semua	bagian	 telah	dibersihkan	secara	
menyeluruh.

•	 Jangan	gunakan	sabun	cuci	kasar,	yang	dapat	menggores	
permukaan.

•	 Gunakan	bahan	pembersih	yang	sesuai	untuk	digunakan	
pada permukaan yang menggunakan cat bubuk dan plastik 
(polikarbonat).

Gambar 3   Tiga posisi dari tombol pemutar.

A: Tanda kunci B: Posisi netral C: Kecepatan

Gambar 4 Gantungkan alat pada tungkai sangkur.

Gambar 5 Tempatkan mangkuk pada mesin dan putar menuju 
baut pengunci, lalu putar lengan pengunci berlawanan arah 
jarum jam.
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pengunci

Tutup mesin 
dengan 
mendorong 
permukaan 
bagian atas.
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ketika mesin 
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Perawatan:
Mixer tidak memerlukan perawatan (motor dan bantalan poros 
untuk bagian-bagian mekanis dilumasi selamanya).

Alat keamanan:
Periksa fungsi alat keamanan secara tetap:
•	 Motor	harus berhenti ketika tombol putar dalam posisi 

netral (lihat gambar 3B).

Jika alat pengaman tidak berfungsi, jangan 
gunakan mixer.
Hubungi dealer anda.

Daftar KesalaHan Dan KemungKInan PemecaHannya:

Jika masalah tidak dapat dipecahkan, hubungi 
dealer anda.

Mixer tidak dapat dihidupkan:
Periksa … 
•	 Bagian	atas	mixer	dalam	posisi	dibawahnya.
•	 Mixer	dicolokan	dan	dihubungkan	ke	listrik.
•	 Pasokan	daya	listrik	benar.
•	 Sekering	dalam	steker	kabel	(gambar 6, 1) tidak terbakar. 

Jika sekering rusak, dapat diganti dengan sekering ekstra. 
(gambar 6, 2) yang juga tersedia dalam steker kabel.

Mixer berhenti ketika tengah dioperasikan:
•	 Mixer	berlebihan	muatan	akibat	kecepatan	yang	 terlalu	

tinggi	atau	muatan	yang	terlalu	berat.	Lihat	pada	paragrap	
«Kelebihan muatan»

Jika listrik terputus, pasang tombol rotari kem
bali keposisi netral, dan mixer dapat dihidupkan 
kembali.

Alat macet dalam tungkai sangkur:
Ini biasanya disebabkan oleh pembersihan yang tidak memadai 
dan lubang yang rusak dalam alat:
•	 Putar	alat	kebelakang	dan	kedepan	hingga	dapat	dilepas-

kan.
•	 Hubungi	distributor	Anda.

Bunyi tidak normal:
Bunyi metalik …
•	 Alat	berubah	bentuk	dan	menabrak	mangkuk.
•	 Mangkuk	telah	rusak	atau	tidak	dalam	posisi	yang	tepat.

menggantungKan asesorI:
Mixer dapat dilengkapi drive tambahan dengan berbagai kecepatan, 
dan dengan kemungkinan menambahan peralatan berikut ini:
•	 Peracik	 daging	Ø62	mm,	 disediakan	 dengan	 nampan	

daging, pencap dan seperangkat pisau, terdiri dari mata 
pisau	dan	piringan	Ø8	mm.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai asesori, 
silahkan lihat lembaran khusus setelah asesori. 
Mixer harus selalu dicabut kabel listriknya sebelum 
menggantungkan atau melepaskan asesori.

Menggantungkan asesori (gambar 7):
•	 Merakit	asesori	yang	dibicarakan.
•	 Hentikan	mixer.
•	 Putar	piring	penutup	C menjauh dari lubang.
•	 Ketika	menggantungkan	asesori	A pra-gantung, gagang 

B dimasukan kedalam drive D tambahan mixer.
•	 Dengan	memutar	asesori	hingga	peniti	E menunjuk kearah 

lubang G, kepitan yang benar tercapai.
•	 Asesori didorong sejauh mungkin kedalam drive D tambahan. 

(Peniti E harus berada di lubang G, lalu gagang asesori be-
rada dalam kepitan yang benar bersama drive tambahan.

•	 Asesori	dikencangkan	dengan	memutar	gagang	bintang	
H sesuai arah jam.

Melepaskan asesori (gambar 7):
•	 Hentikan	mixer.
•	 Putar	gagang	bintang	H berlawanan arah jam hingga baut 

pengunci bebas dari lubang F.
•	 Keluarkan asesori drive tambahan, bongkar dan bersih-

kan.

Gambar 7 Menggantungkan asesori.

KecePatan yang DIreKomenDasIKan bagI DrIve tambaHan:

Gambar 6 Sekering dalam steker kabel.
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