
Bruksanvisning

NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Melkeskummer 423008



Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon om 
sikkerhet, bruk og vedlikehold av apparatet. Oppbevar veiledningen 
for senere referanse. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk som ikke 
oppfyller sikkerhetskravene.

• Kontroller at apparatet ikke er skadet og at ingen deler mangler 
når du har fjernet emballasjen. Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke 
apparatet, og kontakte forhandleren.

• Ikke la deler av emballasjen (plastposer, polystyrenskum, stifter osv.) 
ligge i rekkevidde for barn eller ikke kvalifiserte personer, da dette er 
potensielle risikoer.

• Apparatet leveres med en jordet kontakt, og den elektriske 
sikkerheten avhenger av at kontakten er korrekt koblet til et 
jordet system, i samsvar med eksisterende sikkerhetsstandarder. 
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk 
av ikke-jordede systemer.

• Før kontakten kobles til vegguttaket må du forsikre deg om 
at driftsspenningen til apparatet samsvarer med spenningen i 
strømnettet. Kontakt en kvalifisert tekniker hvis du er i tvil.

• Ikke bruk adaptere, multikontakter eller skjøteledning. Hvis du må 
bruke slikt utstyr, skal du kun bruke enheter som oppfyller gjeldende 
sikkerhetsstandarder, og sørge for at de er kompatible med 
strømnettet og med apparatets tekniske data.

• Eventuelle installasjoner som ikke overholder instruksjonene ovenfor, 
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kan redusere sikkerheten til apparatet og gjøre garantien ugyldig.
• Hvis apparatet slutter å fungere slik det skal, må du slå det av og 

slutte å bruke det. Kontakt forhandleren ved behov for eventuelle 
reparasjoner, eller for originalreservedeler.

• Sørg for at apparatet ikke kan brukes når levetiden er omme, ved 
å koble det fra strømuttaket og kutte av strømledningen. Følg de 
eksisterende standardene i ditt land for instruksjoner for kassering.

• Ikke flytt melkeskummeren når den er i drift. La apparatet avkjøles før 
du flytter eller rengjør det.

• Melkeskummeren, sokkelen eller kontakten må ikke senkes i vann, da 
dette medfører fare for elektrisk sjokk. 

• Ikke rengjør apparatet under rennende vann eller i oppvaskmaskin. 
Ikke plasser melkeskummeren nør utslagsvask eller på varme 
overflater. Hvis du mister apparatet i vann, må du umiddelbart koble 
fra strømledningen. Ikke prøv å løfte apparatet opp av vannet!

• Påse at strømledningen ikke kommer i klem i dører eller ligger på 
varme overflater. Ledningen må ikke komme i kontakt med varme 
deler av apparatet.

• Dette apparatet kan ikke brukes med en klokketimer eller et separat 
fjernkontrollsystem (f.eks. radiokontakt).

• Plasser apparatet på en fast, jevn, tørr og varmebestandig overflate. 
Sørg for at apparatet ikke tipper over slik at melken renner ut. 

• Ikke dekk til apparatet når det er slått på.
• Av sikkerhetsårsaker må du ikke gjøre følgende:
 - bruke apparatet barbeint og med våte hender eller føtter
 - bruke apparatet utendørs
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 - utsette apparatet for værpåvirkning (sol, regn osv.)
 - trekke i strømledningen eller selve apparatet for å koble 
ledningen fra strømuttaket
 - la apparatet stå ubevoktet når det er koblet til 
hovedstrømtilførselen
 - senke apparatet i vann eller andre væsker.  
 - Overflaten på melkeskummeren blir varm under bruk, så unngå 
å berøre den.
 - Melkeskummeren kan bare brukes sammen med den 
medfølgende sokkelen.
• Maskinen får kun rengjøres og underholdes av voksne og barn over 8 

år, og alltid under oppsyn av en voksen.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av 

personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner, 
samt personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de har 
blitt veiledet eller instruert i hvordan de bruker apparatet på en trygg 
måte og har forstått risikoen.

• Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten 
oppsyn.

• Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med 
apparatet.

• For din egen sikkerhet bør en eventuellt skadet ledning kun byttes ut 
av produsenten, forhandleren eller en kvalifisert reperatør for å unngå 
fare.

• Apparatet og ledningen skal holdes utenfor barns rekkevidde. 
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VIKTIG
• Rengjør apparatet nøye før første gangs bruk og hver gang du bruker 

den. Slå alltid apparatet av etter bruk.
• Oppbevar ALDRI apparatet ved temperaturer under 0°C, da dette kan 

ødelegge apparatet.
• Vask ALDRI melkeskummeren i oppvaskmaskin.
• Slå ALDRI på apparatet når den er tom. 

TEKNISKE DATA
Modell: 423008, 220-240 V~, 50  Hz, 600 W, produsert i Kina.
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C) Cool-Touch deksel            

D) PÅ/AV-knapp med
LED-indikatorlampe:
Blått (kaldt)
Rødt (varmt)

E) Visp for skumming

F) Skrutopp

H) Transparent deksel

I) Gummiforsegling J) Rører (løs del)

G) Magnetisk drivepinne 

K) Sokkel med elektriske 
kontaktelementer, 
strømledning og kontakt

A) Håndtak med Soft-Touch gummi

B) Spesiell polyflonbelegg
med non-stick-effekt

L) Non-slip-silikonbein

FØRSTE GANGS BRUK
Instruksjonene på denne siden gjelder bare når du bruker apparatet for første gang. Les disse instruksjonene nøye 
før du tar apparatet i bruk. 

Dekselet (H), vispen (E) og 
røreren (J) kan vaskes under 
rennende vann med et mildt 
oppvaskmiddel.

Pakk opp apparatet, og sjekk 
at alle delene følger med og 
at de ikke er skadet.

Rengjør melkeskummeren 
innvendig med et mildt oppva-
skmiddel, og tørk godt.

Tørk apparatet godt utven-
dig med en fuktig klut for å 
fjerne eventuelle rester fra 
produksjonsprosessen.

VIKTIG: Kapslingen 
(C) og sokkelen (K) må 
aldri senkes i vann eller 
rengjøres under rennende 
vann.
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BESKRIVELSE AV APPARATET
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Fyll melk til det nedre 
MAX-merket
(150 ml).

Fyll melk til det nedre 
MAX-merket
(150 ml).

Pass på at du ikke fyller 
i for mye, da kan melken 
renne over.

Pass på at du ikke fyller 
i for mye, da kan melken 
renne over.

Sett vispen (E) på drive-
pinnen (G) som beskrevet 
i avsnittet om hvordan du 
monterer løse deler.

Sett vispen (E) på drive-
pinnen (G) som beskrevet 
i avsnittet om hvordan du 
monterer løse deler.

Fest dekselet (H) godt 
på melkeskummeren. 
Gummiforseglingen (I) må 
være riktig plassert i melke-
skummeren (C).

Fest dekselet (H) godt 
på melkeskummeren. 
Gummiforseglingen (I) må 
være riktig plassert i melke-
skummeren (C).

Plasser melkeskummeren 
(C) på sokkelen (K) og sett 
i stikkontakten.

Plasser melkeskummeren 
(C) på sokkelen (K) og sett 
i stikkontakten.

Trykk én gang på PÅ/
AV-knappen (D).

Trykk tre ganger på PÅ/
AV-knappen (D).

Den røde LED-lampen lyser. 
Melken varmes og skummes.

Den blå LED-lampen lyser. 
Melken skummes uten at den 
varmes opp.

Etter to til tre minutter slås 
melkeskummeren av automa-
tisk. LED-lampen slås av.

Etter to til tre minutter slås 
melkeskummeren av automa-
tisk. LED-lampen slås av.

Trekk ut stikkontakten. Trekk ut stikkontakten.Løft melkeskummeren (C) fra 
sokkelen (K).

Løft melkeskummeren (C) fra 
sokkelen (K).

Ta dekselet (H) forsiktig av 
melkeskummeren (C).

Ta dekselet (H) forsiktig av 
melkeskummeren (C).

Hell den skummede melken 
i en kopp. Bruk eventuelt 
en skje.

Hell den skummede melken 
i en kopp. Bruk eventuelt 
en skje.
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SKUMMING AV KALD MELKSKUMMING AV VARM MELK
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Fyll melk eller kakao til det 
øvre MAX-merket (300 ml).

Pass på at du ikke fyller 
i for mye, da kan melken 
renne over.

Sett røreren (J) på drive-
pinnen (G) som beskrevet 
i avsnittet om hvordan du 
monterer løse deler.

Fest dekselet (H) godt 
på melkeskummeren. 
Gummiforseglingen (I) må 
være riktig plassert i melke-
skummeren (C).

Plasser melkeskummeren 
(C) på sokkelen (K) og sett 
i stikkontakten.

Trykk to ganger på PÅ/
AV-knappen (D).

Den røde LED-lampen blinker. 
Melken varmes.

Etter to til tre minutter slås 
melkeskummeren av automa-
tisk. LED-lampen slås av.

Trekk ut stikkontakten. Løft melkeskummeren (C) fra 
sokkelen (K).

Ta dekselet (H) forsiktig av 
melkeskummeren (C).

Hell den skummede melken 
i en kopp. Bruk eventuelt 
en skje.

MONTERING AV LØSE DELER
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Vri den hvite skrutoppen 
(F) med urviseren.

Fjern vispen (E) eller røre-
ren (J) ved å trekke dem 
rett opp.

Nå kan vispen (E) eller 
røreren festes på drivepin-
nen (G).

Vri den hvite skrutoppen (F) 
mot urviseren.

VARMING AV MELK



1

5

2

6

3

7

4

8

Trekk alltid strømledningen 
ut av stikkontakten før 
apparatet rengjøres.

Ta melkeskummeren (C) 
av sokkelen (K) og la den 
kjøles ned.

Vri den hvite skrutoppen 
(F) med urviseren.

Trekk vispen (E) eller røreren 
av drivepinnen (G).

Dekselet (H), vispen (E) 
og røreren (J) kan vaskes 
under rennende vann.
MERK: Må ikke vaskes i 
oppvaskmaskin.

Rengjør melkeskumme-
ren nøye INNVENDIG 
med en fuktig klut og litt 
oppvaskmiddel. Rengjør 
og tørk av.

Tørk apparatet godt utvendig 
med en fuktig klut.
MERK: Sørg for at vann ikke 
kommer i kontakt med de 
elektriske kontaktene under 
skummeren (C).

Apparatet (C) og sokkelen (K) 
må aldri senkes i vann eller 
rengjøres under rennende vann.

VIKTIG: Av hygieniske årsaker må apparatet rengjøres grundig etter bruk, for å unngå bakterievekst 
unngås.
Apparatet (C) og sokkelen (J) må aldri rengjøres ved å senke dem i vann eller andre væsker, eller ved 
at de plasseres under rennende vann.
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RENGJØRING
INFORMASJON FOR BRUKERE 
I henhold til EU-direktivene 2002/95/CE, 2002/96/CE og 2003/108/CE om begrensning av bruk av skadelige stoffer i 
elektrisk og elektronisk utstyr, samt avhending av slikt utstyr.
• Avfallssymbolet på apparatet angir at det må avhendes separat fra annet avfall ved endt levetid.
• Produkter som har nådd slutten av levetiden, må derfor leveres til avfallssentre som spesialiserer seg på innsamling av 

elektrisk og elektronisk avfall, eller leveres tilbake til forhandleren ved kjøp av nytt, lignende utstyr, på én-mot-én-basis.
• Riktig og separat innsamling og etterfølgende oppstart av utstyret som sendes til resirkulering, håndtering og avhending 

på en miljømessig forsvarlig måte, bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og helse, og optimaliserer 
resirkulering og gjenbruk av apparatets komponenter.

• Feilaktiv avhending av produktet kan medføre administrative sanksjoner avhengig av gjeldende lovgivning.




