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  Før du tar aanonsen® mandel-/grønnsakskvern i bruk, vennligst les nøye 
gjennom denne bruksanvisning. Ta godt vare på denne bruksanvisning. Dersom 
apparatet overdras andre personer, må denne veiledningen overleveres sammen med 
apparatet. Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som skjer på grunn av feil 
bruk av apparatet. 
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Tekniske Data 

Modell: 24-9800 

Spenning: 220 – 240 V~ 50/60 Hz 

Ytelse: 150 W 

Beskyttelsesklasse: II 

 

Avhending  

                          

   Emballasjen kan gjenvinnes 

 

    Viktig informasjon for korrekt avhending av produktet i samsvar med EU-direktiv 

2002/96/EC 

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et 

lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende 

husholdningsapparater separat unngås mulige konsekvenser for miljø og helse som 

oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan 

gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en 

påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket 

med en søppelkasse med kryss over. 
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Rengjøring og oppbevaring 

   Advarsel!  
❐ Dra ut støpslet før rengjøring av apparatet. 

❐ Legg aldri motorhuset i vann eller annen flytende. 

❐ Vis forsiktighet ved håndtering av trommel innsats, bladene er skarpe! 

❐ Bruk aldri etsende eller skure-/rengjøringsmidler for å rengjøre apparatet. Dette 

kan ødelegge overflaten. 
 

 Ved nødvendighet, tørk over motorhuset med en fuktig klut. Tørk deretter 
med en tørr klut. 

 Vask trommel innsats holder, tromlene og stapperen i varmt vann med litt 
mild oppvaskmiddel eller vask delene i oppvaskmaskin. 

 Oppbevar apparatet på et tørt sted utenfor rekkevidde av barn og dyr. 

 

Problemløsning  
Dersom apparatet ikke fungerer tilfredsstillende, sjekk først om det er mulig å rette 
problemet selv. Er ikke dette mulig, kontakt forhandler. IKKE prøv å reparere 
apparatet selv! 

 

Problem 
 

Mulig årsak/løsning 

 

 

 

Apparatet virker ikke 

 
• Er støpselet satt ordentlig i stikkontaket? 
• Er stikkontakt defekt? Prøv en annen 
stikkontakt. 
• Sjekk sikring til stikkontakt.  
• Trykker du ned på “På/Av” knappen? For å slå på 
apparatet må denne holdes ned. 
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Symbolforklaring 
Advarsel! – manglende overholdelse kan føre til eller er årsaken til skader på personer 
eller apparatet.  

Tips og anbefalinger.  

Egnet til mattilberedning. 

Sikkerhetsinnstruks 

 Bruksformål 
❐   Bruk apparatet til strimling, hakking eller maling/rasping av frukt, grønnsaker, nøtter, sjokolade 

eller hard ost. 

❐    Dette apparatet egner seg ikke for hakking/maling av ekstremt harde produkter (f.eks. 
muskatnøtt, kaffebønner eller kornblandinger). 

❐    Apparatet er IKKE en kjøttkvern! Apparatet er uegnet for maling av kjøtt. 

❐    Dette apparatet er kun beregnet på bruk i privat husholdning. Den er IKKE egnet til kommersiell 
bruk. 

❐    Apparatet skal kun brukes som beskrevet I denne bruksanvisning. Alt annet bruk er upassende 
bruk av apparatet. 

 

       Skaderisiko  
❐  Advarsel! Apparatet og emballasjen må holdes utenfor barns rekkevidde. Dette for å forhindre 

skade eller kvelning. 

❐  Apparatet må ikke brukes av personer (også barn) med begrensede psykiske, fysiske og 
sansemessige ferdigheter, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har 
tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker. Pass på barn, 
og sørg for at de ikke leker med apparatet. 

❐  Hold hode, hår, hender, smykker og klær bort fra roterende deler av apparatet. 

❐  Bruk alltid stapperen som følger med for å dytte mat lengre ned i materen. Du må aldri stikke 
fingre, redskap e.l. ned i matetrakteren.  

❐  Tromlene har skarpe blader og kanter! Vis forsiktighet ved skifting av disse. Slå apparatet av før 
montering eller fjerning av tromlene. Håndteres best på plast overflaten ved utskifting. 

❐  Hold apparatet utenfor barns rekkevidde! Pass på barn som er i nærheten av apparatet ved bruk.   

❐ Apparatet må ikke brukes om det er skadet. 
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   Helse-Spesifikk Sikkerhets Instruks 

❐  Det kan fortsatt være rester fra produksjonen på apparatet. Rens derfor apparatet før 

førstegangsbruk (se ”Rengjøring og oppbevaring”). 

❐ Bruk ikke fordervet mat. Følg ”best før” dato markering.  

❐  Rens apparatet etter bruk for å unngå dannelse av bakterie (se “Rengjøring og oppbevaring”). 

 
 
 

      Fare for elektrisk støt og brann 
❐  Sørg for at el-forsyningens spenning er den samme som vist på bunnen av apparatet. Apparatet 

tilkobles en godkjent stikkontakt. Kontakten bør være lett tilgjenglig, fordi man da kan trekke ut 
kontakten ved behov. 

❐  Påse at ledningen ikke kommer i klem, brettes eller kommer i kontakt med en varm overflate. 

❐  Trekk ut støpslet:  
----- før tilkopling eller fjerning av trommel innsats. 
----- hvis apparatet ikke er i bruk over lengre tid. 
----- under tordenvær. 
----- før rengjøring av apparatet.  

❐  Dersom man vil trekke støpslet ut av stikkontakten, tar man tak direkte i støpslet. Trekk aldri i 

ledningen da denne kan skades.  

❐  La aldri motorhuset, ledningen eller støpselet bli våte. 

❐  Skulle apparatet falle i vannet, slå av strømmen øyeblikkelig. Trekk ut støpselet! 

❐  Berør ikke apparatet, ledningen eller støpselet med våte hender. 

❐  Apparatet må ikke dekkes med håndkle e.l. da det er fare for overoppheting. 

❐  Behold tilstrekkelig avstand fra stekeplater og ovn. 
  

 
 

 

 

 

  
 

 
 3 

 

Tilkobling / fjerning av trommel innsats 
 

1. Velg ønsket trommel innsats (se “Tilbehør og apparat 
oversikt”). 

 

2. Plasser trommel innsats i holderen. Påse at trommelen er 
montert riktig på drivakselen. 

 
3.  

 
3. Plasser innsats feste på drivakselen. Påse at festet er 

montert riktig på drivakselen. 

 

 

 

4. Vri festet til venstre for å låse trommelen på plass. For å 
fjerne trommelen, vri festet til høyre for å løsne festen. 

5.  

5. Fjern festet. 

6. Fjern trommelen. 

 
 

 
Bruk av apparatet 

1. Plasser apparatet på en flat, non-slip overflate. 

2. Plugg in apparatet. 

3. Plasser en bolle under trommelen for å ta i mot med.                
Eller bruk en plastpose rundt trommelåpning. 

4. Slå på apparatet ved å holde nede på “På/Av” bryteren. 
Trykk “På/Av” bryteren kjapt et par ganger før du plasserer 
maten i matetrakten for å låse trommelen på plass. 

5. Hold “På/Av” bryteren nede og plasser maten i 
matetrakten.  

6. Bruk stapperen til å trykke maten ned i matetrakten. 

7. Slipp “På/Av” bryteren for å slå av apparatet. 

8. Dra ut støpselet fra stikkontakt etter bruk.  

9. Fjern trommelen etter bruk.  

10. Rengjør apparat og tilbehør etter bruk. Følg rettleding 
under “Rengjøring og oppbevaring”. 
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Bruk 
 

           Advarsel!  
❐ Pass på barn som er i nærheten av apparatet ved bruk.   

❐  Apparatet må kun brukes etter korrekt montering. 

❐  Rør ikke roterende innsats eller inn i matetrakteren da apparatet er I gang. 

❐  Hold hår og klær bort fra roterende deler av apparatet. 

❐  Vis forsiktighet ved håndtering av trommel innsats, bladene er skarpe! Tromlen håndteres kun 
ved plast overflaten ved utskifting. 

❐  Slå alltid av apparatet ved å dra ut støpselet før utskifting av trommel innsats. Dette for å sikre at 

apparatet ikke tilfeldigvis slåes på!  

❐ Ikke bruk apparatet lenger enn to minutter om gangen.  

❐  Ikke tving mat ned i matetrakteren.  

 
For beste resultater, anbefaler vi å dele maten i mindre biter før det plasseres i 

matetrakteren. Dette gjør det lettere å dytte med stapperen.  

 

 
Tilkopling / fjerning av trommel innsats holder 
 

 
 

1. Hold trommel innsats holder på skrå mot høyre og plasser inntil 
motorhuset. 
 
 
 
 
 
2. Vri trommel innsats holder en kvart vri til venstre til den låses på 
plass.  
 
 
 
 
 
3. For å demontere trommel innsats holder fra motorhuset. Vri en 
kvart vri til høyre og ta ut holderen. 
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 Noter ved bruk  
 
❐  Sjekk alltid at apparatet ikke er skadet før bruk. Dersom apparatet, ledningen eller støpselet viser 

tegn til skade må ikke apparatet brukes. Dersom apparatet har hatt problemer eller kommet i 
kontakt med vann må den ikke brukes. 

 
❐ I tilfelle feil på apparatet, ledningen eller støpselet må man ikke forsøke å reparere disse selv. 

Vennligst kontakt forhandler. 
 
❐  Apparatet skal kun brukes i lukkete rom.  
 
❐  Plasser alltid apparatet på en tørr, flat, hard og varmebestandig overflate med en tilstrekkelig 

avstand fra brennbare objekter. Om nødvendig plasser en varmebestandig plate under apparatet.  
 
❐  Oppretthold en tilstrekklig avstand fra varmekilder som stekeplater og stekeovn for ikke å 

ødelegge apparatet. 
 
❐ Sørg for at ledningen ikke henger over kanten av kjøkkenbenken eller bordet. Andre kan henge 

fast i ledningen og dra apparatet med seg. 
 
❐  Aldri dra eller løft apparatet ved ledningen.  
 
❐  Bruk aldri fremmede objekter (skjeer, kniver etc.) i materen eller i de roterende innsatser. 
 
❐  Apparatet skal ikke brukes kontinuerlig. Ikke bruk apparatet lenger enn to minutter om gangen.  
 
❐ Ikke bruk apparatet uten mat. 
  
❐  Dersom det oppstår skade/feil, slå av apparatet øyeblikkelig. 
 
❐  La ikke apparatet stå uten tilsyn når slått på.  
 
❐  Bruk kun original deler fra produsenten.  
 
❐  Unngå å miste apparatet eller slag mot apparatet.  
 
❐  Unngå å utsette apparatet for ekstreme temperaturer eller direkte sollys. 
 

 

Garanti betingelser  
Følgende er ekskludert fra garantien, alle skader p.g.a. feil bruk av apparatet eller uautorisert 
reparasjoner.                                      
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Nå med egen     

trommel 
tiltenkt mandler 

 

 

 
1. Stapper  

2. Matetrakter 

3. På/Av knapp  

4. Motorhus  

5. Trommelholder med innsats.  
 
Ikke avbildet:  

• Feste for trommel innsats (se kapittel “Bruk”) 

 

Tilbehør 
 

 
 

Trommel innsats for glatte tynne skiver. Passer til f.eks. skjæring av 
gulrøtter, squash, poteter, slangeagurk, paprika, løk, neper, kål, epler og 
harde oster. 

 
 
 

Trommel innsats for riflet tykke skiver. Passer til f.eks. skjæring av 
gulrøtter, squash, poteter, slangeagurk, paprika, løk, neper, kål, epler og 
harde oster. 
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Trommel innsats for grov rasping. Passer til f.eks. rasping av gulrøtter, 
squash, poteter, paprika, harde oster (parmesan o.l.) eller sjokolade. 
 
 
 
 
 
Trommel innsats for fin rasping. Passer til f.eks. rasping av gulrøtter, squash, 
harde oster (parmesan o.l.), sjokolade eller kokos. 

 

 

 

 

                  
 

 

Trommel innsats for ekstra fin rasping. Passer f.eks. maling av harde oster 
(parmesan o.l.), sjokolade, tørket brød, hasselnøtter, valnøtter, mandler og 

kokos. 

 

 

 

Før du tar aanonsen® Mandel-/grønnsakskvern i bruk  
 Fjern all emballasje  
 Rengjør apparatet  

 

Utpakking 

ADVARSEL!  
❐ Emballasjen må holdes utenfor barns og dyrs rekkevidde. Dette for å forhindre skade eller 

kvelning. 

 

Pakk ut alle delene og sjekk at alle delene er med (se “Tilbehør og Apparat Oversikt”) og at det  
ikke er noen transport skader. Ved mangler eller transportskade, kontakt forhandler. 

Rengjøring  
Det kan fortsatt være rester fra produksjonen på apparatet. Rens derfor apparatet før 
førstegangsbruk (se ”Rengjøring og oppbevaring”). 
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Tilbehør og apparat oversikt  
aanonsen® Mandel-/grønnsakskvern 

 

  

 

 

 

 

Med egen 

trommel tiltenkt 

mandler ! 

(Stål rundt hele) 
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aanonsen® 

Mandel-/grønnsakskvern 


