
Brugsanvisning

DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Mælkeskummer 423008



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Læs denne vejledning, da den indeholder vigtige oplysninger om 
sikkerhed, brug og vedligeholdelse af apparatet. Opbevar den på et 
sikkert sted til fremtidig brug. Producentens ansvar bortfalder ved enhver 
brug, som ikke opfylder sikkerhedskravene.

• Kontroller, at apparatet er ubeskadiget og og ikke mangler dele, når 
du har fjernet emballagen. Kontakt forhandleren, hvis du på nogen 
måde er i tvivl.

• Emballagens forskellige dele (plastposer, polystyrenskum, søm m.m.) 
skal holdes uden for børns og ukyndige personers rækkevide, da de 
kan være til fare.

• Apparatet leveres med et jordstik og er kun elektrisk sikkert, 
når stikket er tilsluttet korrekt til et effektivt jordingssystem i 
overensstemmelse med gældende elektriske sikkerhedsstandarder. 
Producenten har ikke ansvar for eventuelle skader på grund af 
manglende jordingssystem.

• Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre, at apparatets 
driftsspænding svarer til elektricitetsforsyningens spænding. Kontakt 
en kvalificeret tekniker, hvis du er i tvivl.

• Brug ikke adaptere, multistikdåser eller forlængerledninger. Hvis 
det er nødvendigt, må der kun bruges enheder, der opfylder de 
gældende sikkerhedsstandarder, og de skal være kompatible med 
elektricitetsforsyningen og de tekniske data for apparatet.

• En installation, som ikke svarer til ovennævnte instruktioner, kan 
bringe apparatets sikkerhed i fare og gøre garantien ugyldig.
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• Sluk apparatet, og lad være med at foretage indgreb på apparatet, 
hvis det ikke fungerer korrekt. I tilfælde af reparation bedes du 
kontakte forhandleren og anmode om brug af originale reservedele.

• Apparatet skal gøres ubrugeligt ved afslutningen på dets levetid ved 
at koble det fra stikkontakten og skære netledningen over. Overhold 
landets lovgivning og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.

• Flyt ikke mælkeskummeren, mens den er i funktion. Lad apparatet 
køle tilstrækkeligt af, inden du flytter eller rengør det.

• Mælkeskummeren, foden og stikket må ikke nedsænkes i vand, da 
der kan opstå fare for elektrisk stød. 

• Apparatet må ikke rengøres under rindende vand eller i 
opvaskemaskine. Anbring ikke mælkeskummeren i nærheden af en 
vask eller på en varm overflade! Hvis apparatet tabes i vand, skal du 
straks trække stikket ud. Ræk ikke ned efter apparatet i vandet!

• Sørg for, at strømledningen ikke sætter sig fast i døre eller føres 
over en varm overflade. Ledningen må ikke komme i kontakt med 
apparatets varme dele.

• Dette apparat kan ikke anvendes sammen med et tænd- og slukur 
eller et separat fjernbetjeningssystem (f.eks. elstik på en radio).

• Anbring apparatet på en fast, plan, tør og varmebestandig overflade. 
Sørg for, at apparatet ikke vælter ved et uheld, så mælken løber ud. 

• Af sikkerhedsmæssige grunde:
 - Brug ikke apparatet med bare fødder eller med våde hænder eller 
fødder

 - Brug ikke apparatet uden for hjemmet
 - Udsæt ikke apparatet for vind og vejr (sol, regn ...)
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 - Træk aldrig i ledningen eller i selve apparatet for at tage stikket ud 
af stikkontakten

 - Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er sluttet til 
stikkontakten

 - Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.  
 - Mælkeskummerens overflade bliver varm under brug, undgå derfor 
at røre ved den.

 - Mælkeskummeren kan kun anvendes sammen med den 
medfølgende fod.

• Maskinen må kun rengøres eller vedligeholdes af børn over 8 år, og 
derefter kun under opsyn af en voksen.

• Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt personer 
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende 
erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om 
apparatets brug på en sikker måde og forstår de dermed forbundne 
risici.

• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden 
opsyn.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med 
apparatet.

• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 
forhandleren eller en autoriseret tekniker, for at undgå fare.  

• Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
• Apparatet må ikke være tildækket, når det er tændt.

VIGTIGT
• Rengør apparatet omhyggeligt før brug første gang samt efter hver 

efterfølgende brug. Sluk altid for apparatet efter brug.
• Undgå uoprettelige skader ved ALDRIG at opbevare apparatet ved 

temperaturer under 0 °C.
• Mælkeskummeren må ALDRIG lægges i opvaskemaskinen.
• Maskinen må ALDRIG tændes, når den er tom.

TEKNISKE DATA
Model: 423008, 220-240 V~, 50  Hz, 600 W, fremstillet i Kina.
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BESKRIVELSE AF APPARATET

Låget (H), piskeren (E) og 
omrøreren (J) kan vaskes under 
rindende vand med mildt opva-
skemiddel.

Pak apparatet ud, og kontrol-
ler, at alle delene findes og 
er uden skader.

Rengør indersiden af mælke-
skummeren med mildt opva-
skemiddel, og tør grundigt.

Aftør forsigtigt apparatet 
udvendigt med en fugtig 
klud for at fjerne eventuel 
belægning fra produktionen.

VIGTIGT: Huset (C) 
og foden (K) må aldrig 
nedsænkes i vand eller 
skylles under rindende 
vand.

C) Cool-Touch hus            

D) TÆND/SLUK-knap med
indikatorlampe:
Blå (kold)
Rød (varm)

E) Pisker til skumning

F) Skruetop

H) Gennemsigtigt låg

I) Gummitætning J) Omrører (indsats)

G) Magnetisk aksel 

K) Fod med elektriske 
kontaktelementer, 
strømkabel og stik

A) Håndtag med blødt gummiindlæg

B) Special slip-let-belægning
af polyflon

L) Slip-let silikonefødder

Instruktionerne på denne side gælder kun, når du bruger apparatet første gang, og de bør læses grundigt. 
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SKUMNING AF KOLD MÆLKSKUMNING AF VARM MÆLK

Fyld mælk op til det neder-
ste MAX-mærke
(150 ml).

Fyld mælk op til det neder-
ste MAX-mærke
(150 ml).

Pas på ikke at fylde for 
meget på, da mælken så 
kan sprøjte ud.

Pas på ikke at fylde for 
meget på, da mælken så 
kan sprøjte ud.

Monter piskeren (E) på 
akslen (G) som beskrevet i 
afsnittet om "Udskiftning af 
påsætning".

Monter piskeren (E) på 
akslen (G) som beskrevet i 
afsnittet om "Udskiftning af 
påsætning".

Sæt dækslet (H) fast 
på mælkeskummeren. 
Gummitætningen (I) skal passe 
godt inde i mælkeskummeren 
(C).

Sæt låget (H) fast på mælke-
skummeren. Gummitætningen 
(I) skal passe godt inde i 
mælkeskummeren (C).

Anbring mælkeskummeren 
(C) på foden (K), og sæt 
stikket i stikkontakten.

Anbring mælkeskummeren 
(C) på foden (K), og sæt 
stikket i stikkontakten.

Tryk én gang på TÆND/
SLUK-knappen (D).

Tryk tre gange på TÆND/
SLUK-knappen (D).

Den røde lampe tændes. Mælken 
opvarmes og opskummes.

Den blå lampe tændes. 
Mælken opskummes uden opvarm-
ning.

Efter omkring 2-3 minutter 
slukker mælkeskummeren 
automatisk. Lampen slukkes.

Efter omkring 2-3 minutter 
slukker mælkeskummeren 
automatisk. Lampen slukkes.

Fjern strømstikket. Fjern strømstikket.Løft mælkeskummeren (C) fra 
foden (K).

Løft mælkeskummeren (C) fra 
foden (K).

Fjern forsigtigt dækslet (H) 
fra mælkeskummeren (C).

Fjern forsigtigt låget (H) fra 
mælkeskummeren (C).

Hæld den skummede mælk 
i en kop. Brug en ske efter 
behov.

Hæld den skummede mælk 
i en kop. Brug en ske efter 
behov.
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ÆNDRING AF PÅSÆTNING
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Drej den hvide skruetop (F) 
med uret.

Fjern piskeren (E) eller 
omrøreren (J) ved blot at 
trække opad.

Nu kan piskeren (E) eller 
omrøreren monteres på 
akslen (G).

Drej den hvide skruetop (F) 
mod uret.

OPVARMNING AF MÆLK

Fyld mælk eller kakao op 
til det øverste MAX-mærke 
(300 ml).

Pas på ikke at fylde for 
meget på, da mælken så 
kan sprøjte ud.

Monter omrøreren (E) på 
akslen (G) som beskrevet i 
afsnittet om "Udskiftning af 
påsætning".

Sæt låget (H) fast på mælke-
skummeren. Gummitætningen 
(I) skal passe godt inde i 
mælkeskummeren (C).

Anbring mælkeskummeren 
(C) på foden (K), og sæt 
stikket i stikkontakten.

Tryk to gange på TÆND/
SLUK-knappen (D).

Den røde lampe blinker. 
Mælken opvarmes.

Efter omkring 2-3 minutter 
slukker mælkeskummeren 
automatisk. Lampen slukkes.

Fjern strømstikket. Løft mælkeskummeren (C) fra 
foden (K).

Fjern forsigtigt låget (H) fra 
mælkeskummeren (C).

Hæld den varme mælk i en 
kop. Brug en ske efter behov.
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VIGTIGT: Af hygiejniske grunde skal apparatet rengøres grundigt efter brug for at undgå bakteri-
evækst.
Apparatet (C) og foden (J) må aldrig rengøres ved at nedsænke dem i vand eller andre væsker eller 
ved at holde dem under rindende vand.
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RENGØRING
INFORMATION TIL BRUGERE 
I overensstemmelse med EU-direktiverne 2002/95/CE, 2002/96/CE og 2003/108/EF om begrænsning af brugen af 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaffelse af deres affald.
• Symbolet med en skraldespand med kryds, som vises på udstyret, angiver at produktet skal indsamles adskilt fra andet 

affald ved endt levetid.
• Derfor skal produkter, der har nået slutningen af deres levetid, overdrages til genbrugsstationer med særlig og separat 

indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eller enkelte apparater skal gives tilbage til forhandleren ved køb af 
nyt tilsvarende udstyr.

• Passende og særskilt indsamling af udstyr til efterfølgende genbrug, genanvendelse eller bortskaffelse på en miljøvenlig 
måde bidrager til at forhindre mulige negative virkninger på miljø og sundhed og optimerer genbrug og genanvendelse 
af apparatets komponenter.

• Forkert bortskaffelse af produktet fra brugerens side kan medføre sanktioner i henhold til gældende lovgivning.

Tag altid stikket ud af 
stikkontakten før rengøring 
af apparatet.

Fjern mælkeskummeren 
(C) fra foden (K), og lad 
den køle tilstrækkeligt af.

Drej den hvide skruetop (F) 
med uret.

Træk piskeren (E) eller omrøre-
ren (J) af akslen (G).

Låget (H), piskeren (E) og 
omrøreren (J) kan vaskes 
under rindende vand.
BEMÆRK: Må ikke komme 
i opvaskemaskinen.

Rengør INDERSIDEN af 
mælkeskummeren grundigt 
med en fugtig klud og lidt 
opvaskemiddel. Aftør, så 
den bliver ren og tør.

Aftør forsigtigt apparatet udven-
digt med en fugtig klud.
BEMÆRK: Sørg for, at vand 
aldrig kommer i kontakt med 
de elektriske kontakter under 
mælkeskummeren (C).

Apparatet (C) og foden (K) må 
aldrig nedsænkes i vand eller 
rengøres under rindende vand.




