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OBH Nordica stavmixer med minihackare och visp

Innan användning
Innan du använder stavmixern för första gången, läs igenom bruksanvisningen noga och 
spar den för framtida bruk. 

Torka av stavmixern med en fuktig trasa innan användning. 

Stavmixern puréar, blandar, vispar och hackar ingredienserna snabbt och enkelt. Perfekt 
för t.ex. såser, soppor, dressingar, barnmat, cocktails, sorbet o.s.v. eller till att hacka nötter 
e d, eller till att vispa t.ex. grädde. Den kan även användas för att krossa is till t.ex. drinkar. 

Stavmixern används med den medföljande behållaren, men kan också användas i nästan 
vilket kärl som helst. Om den användes i en annan skål eller kärl så bör man vara försiktig 
för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i grytor/ kastruller ska den alltid tas 
bort från spisplattan så att mixern inte utsätts för höga temperaturer (max. 75-80 °C) från 
kastrullens varma botten.

Beskrivning
1. ON-knapp
2. Turbo-knapp
3. Motordel
4. Hastighetsväljare
5. Stavmixer
6. Hållare för visp
7. Visp
8. Lock till minihackarens behållare
9. Knivdel till minihackaren
10. Behållare till minihackaren 500 ml
11. Bägare till stavblender 800 ml
12. Lock till bägare

Användning
Sätt på den löstagbara mixerstaven på motordelen genom att försiktigt trycka fast skaftet 
på motordelen tills det klickar fast, stavmixern är då rätt monterad. Sätt kontakten i ett 
vägguttag. Se till att sladden inte hänger i vägen. 

Sänk ner stavmixern i ingredienserna innan den startas för att undvika stänk. Tryck ON- 
knappen och för försiktigt stavmixern upp och ned längs sidorna i långsamma, roterande 
rörelser. För att ställa in hastighet vrider man på hastighetsväljaren överst på motordelen. 
För att välja den högsta hastigheten kan man välja turbo- knappen.  

När man släpper ON- knappen eller turbo- knappen, stannar motorn. Håll in knappen i 
intervaller på ca 10 sekunder, släpp knappen ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så 
tills ingredienserna fått önskad konsistens.

är därför bra att arbeta i korta intervaller speciellt i början när man inte är så van med 
stavmixern. Observera att stavmixern endast får användas kontinuerligt i max 1 minut vid 
mjuka råvaror och max 10 sekunder vid hårda råvaror. Därefter ska den vila i några minuter 
för att den ska hinna svalna innan den startas igen. 
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Om stavmixern ska användas till att krossa is, så bör man inte lägga i för stor mängd åt 
gången, börja med max 5-8 isbitar.  Häll även i en skvätt vatten i behållaren innan apparaten 
startas. Använd ”turbo” knappen tills du fått önskat resultat. 

Efter användning tas stavmixern upp ur behållaren eller skålen och kontakten dras ur. 

Mixerstaven avmonteras genom att trycka på de två knappar längst ner på motordelen, 
därefter kan  den sköljas under rinnande vatten. För rengöring av kniven används en mjuk 
diskborste och varmt diskvatten. Låt aldrig kniven ligga i vatten då vatten kan tränga in i 
höljet och skada kniven. 

Så används minihackaren
Minihackaren är perfekt till att hacka råvaror så som kött, ost, lök, örter, vitlök, morötter, 
nötter, mandlar, etc. 

Ta bort plastskyddet från knivdelen. OBS! Knivdelen är mycket vass! Ta aldrig direkt i 
knivbladen utan endast i plastdelen. Behållaren placeras på en plan yta varefter knivdelen 
sätts på axeln i mitten av behållaren. 

Fyll på med de ingredienser som ska hackas. Sätt på locket och vrid medurs tills det klickar 
fast. 

Motordelen låses sedan fast på behållaren genom att trycka ner motordelen tills den klickar 
fast.  

Minihackaren är avsedd att användas för mindre mängder och den får därför maximalt 
bearbetas i tabellen angivna mängder för att få ett tillfredsställande resultat och för att 
undvika överbelastning av apparaten. 

Råvara Tillredning Maxmängd Ca tid

Kött Skärs i bitar à 2 cm 250 g 15 sek.

Örter Sköljs och torkas torra 50 g 10 sek.

Hasselnötter/ 
mandlar

Enbart nöten, inga skal 150 g 15-25 sek.

Ost Skärs i mindre tärningar 100 g 10 sek.

Lök
Skalas och skärs i mindre 
bitar à 2-3 cm

200 g 10-15 sek.

Vitlök Skalas och delas i klyftor 5-8 klyftor 5 sek.

Morötter, råa
Skalas och skärs  
i bitar à 1 cm

150 g
5 korta tryck  

och 20-30 sek.

Choklad
Skärs kylskåpskall  
i bitar à 1 cm 

50 g
5 korta tryck  
och 30 sek.
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VIKTIGT!
För att undvika att skada kniv och behållare bör följande inte tillredas i minihackaren: 
korn,  muskotnöt och kaffebönor. Skador som uppstått därav omfattas inte av 
reklamationsrätten.  

Sätt i kontakten i ett vägguttag. Apparaten startas genom att trycka på ON- knappen och 
arbetar så länge denna hålls in. Hastigheten kan regleras på hastighetsväljaren överst 
på motordelen. För att välja högsta hastigheten kan man välja turbo- knappen. Det 
rekommenderas att starta med små, korta tryck på knappen och därefter låta apparaten 
arbeta oavbrutet tills önskat resultat uppnåtts. Var dock uppmärksam på att minihackaren 
endast får köras kontinuerligt i max 1 minut åt gången vid mjuka råvaror och max 10 sekunder 
vid hårda råvaror. Därefter bör den svalna i några minuter inna ytterligare användning. 

Under användning hålls motordelen med den ena handen och behållaren med den andra 
handen. 

Efter användning tas motordelen bort från behållaren genom att trycka på de två knapparna 
längst ner på motordelen, därefter kan motordelen tas bort och kontakten dras ur. Därefter 
tas locket av behållaren och knivdelen tas försiktigt bort.

VIKTIGT!
Kniven är mycket vass och ska därför hanteras med försiktighet. Ta aldrig av locket och 
ta aldrig loss kniven innan kniven står helt still.

Så används vispen
Vispen används endast för att vispa grädde, äggvitor, lättare smet som t.ex. pannkakssmet 
eller kakmixer samt färdiga dessertmixer. 

Sätt vispen på visphållaren och montera därefter vispen på motordelen tills den sitter fast. 
Placera vispen i behållaren innan motordelen startas. Tryck på ON- knappen för att starta 
vispningen. 

OBS! Vispen får endast köras kontinuerligt i max 2 minuter. 

Efter användning dras kontakten ur. Därefter tas vispen bort från motordelen genom att 
trycka på de två knapparna längst ner på motordelen, vispen och behållaren kan tas bort 
från motordelen. Behållaren kan nu tas bort från vispen. 

Rengöring och underhåll
Motordelen får endast torkas av med en lätt fuktig trasa eller hushållspapper. De övriga 
delarna diskas i varmt diskvatten eller i diskmaskin. Vid diskning i diskmaskin ska delarna 
placeras i den övre korgen, aldrig i botten då den kraftiga värmeutvekclingen kan deformera 
plastdelarna. 

Plastdelarna kan missfärgas av vissa råvaror som t.ex. morötter. Detta kan tas bort genom 
att gnida med lite vegetabilisk olja på delarna innan de placeras i diskmaskinen.
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VIKTIGT!
Motordelen får aldrig sköljas under rinnande vatten eller nedsänkas i vatten eller andra 
vätskor. Således får motordelen naturligtvis heller aldrig diskas i diskmaskin.

OBS! Bägarna får aldrig användas i mikrovågsugn. 

Säkerhetsanvisningar
1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast apparaten till 220-240 volt växelström och använd endast apparaten till 

det den är avsedd för.
3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar 

från apparaten samt innan rengöring och underhåll.
4. Motordelen får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 
5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, 

fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om 
inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person 
som är ansvarig för deras säkerhet.

6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är 
inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering 
av elektriska apparater.

7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan.
8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
9. Apparaten bör endast användas under uppsyn.
10. Apparaten får endast användas vid tillredning av livsmedel.  
11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 2 

minuter, vänta några minuter innan apparaten används igen. 
12. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och bägarna ordentligt efter användning 

eftersom de kommer i kontakt med livsmedel. 
13. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven 

kniven! Dra alltid ur kontakten innan rengöring. 
14. Var extra försiktig när det är varm vätska i behållaren då det kan förekomma stänk över 

kanten.
15. Denna apparat är endast avsedd för mixning av mindre mängder. 
16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats 

måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för 
att undvika fara.

17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström 
av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.

18. Apparaten är endast för privat bruk.
19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera 

bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella 
skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.
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Kassering av förbrukad apparatur
Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av 
apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen 
för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt 
Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell 
reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. 

OBH Nordica Sweden AB
Box 58 
163 91 Spånga 
Tfn 08-445 79 00 
www.obhnordica.se 

Teknisk data
OBH Nordica 7704
220-240V växelström
800 W

Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles.


