
MontAna Mark I

Höghastighetsmixer

Bruksanvisning

Tack för att du valt MontAna Mark I höghastighetsmixer.
Av säkerhetsskäl bör du läsa denna bruksanvisning noga innan du använder 
mixern för första gången. Spar bruksanvisningen för framtida behov. Mixern 
är kontruerad för hemmabruk och ska intalleras och användas enligt instruk-
tionerna i denna manual.



Innan mixern används för första gången bör man kontrollera att 
spänningen som anges på mixerns märkplåt överenstämmer med 
väggkontaktens (230 volt i Sverige).

Dränk aldrig mixern i vatten eller någon annan vätska. Rengör den inte 
heller under rinnande vatten. Skulle vatten komma in i mixern bör den 
lämnas för service.

Lägg aldrig nätsladden eller kontakten i vatten för rengöring.

Kontrollera att anslutningkontakten sitter utan glapp i nätuttagen.

Skadas nätsladden måste den bytas av kvalificerad servicetekniker.

Lämna aldrig mixern igång obevakad.

Stoppa aldrig in handen i behållaren då motorn är igång.

Kör inte mixer med tom behållare.

Fyll aldrig behållaren över MAX-märket.

Utsätt inte mixern för värme från t.ex. värmefläktar. Placera inte heller 
mixern på en handduk som kan hindra ventilationen.

Mixern är endast till för innomhusbruk. Mixern får inte användas 
utomhus eller för komersiella endamål.

Använd alltid mixern med behållaren på plats.

Denna mixer är inte avsedd för användning av personer (inklusive 
barn) med fysiska handikapp eller reducerad psykisk förmåga eller 
bristande erfarenhet eller kunskap såvida de inte hålls under uppsikt av 
person ansvarig för deras säkerhet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Säkerhet
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Ta bort nätanslutningen när mixern inte används, när delar tas bort 
eller sätts på plats och före rengöring.

Skulle mixerns motor bli överhettad kommer det inbyggda 
övervakningssystemet att automatiskt stänga av motorn.

Stäng då av mixern och låt motorn kallna. Övervakningssytemet 
kommer att aktivera motorn igen efter det att mixern inte varit 
ansluten till elnätet i 45 minuter.

Mixerkniven är mycket vass. Iakta försiktighet. Försök inte ta isär de 
roterande delarna.

Service ska utföras av auktoriserad verkstad. Försök inte att själv ta 
isär, reparera eller modifiera mixern.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med mixern.

Slå av och ta ut nätkontakten innan tillbehör byts ut eller rörliga delar 
vidrörs.

Stor försiktighet måste iaktagas avseende knivbladet.
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Måttkopp
Lock
Mixerkanna
Mixerkniv
Drivaxel
Motorkoppling
Säkerhetslås
Gummipackning
Motorhus
Kontrollpanel
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Nätsladd
Gummifot
Tamper TM040
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Använd inte 
tampern 
utan att först 
sätta locket 
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Kontrollpanel

LCD-display Tidsindikator

Auto

Hög hastighet

Puls
Till/Från

Tidsinställning

Hastighetsintällning

Hastighetsindikering

Förprogram-
merade knappar

Lägesindikator

A. Handhavande
1. Starta
LCD-displayen har svarta symboler på en blå upplyst bakgrund.

Kontrollera att spänningen angiven på mixerns märketikett överenstämmer 
med nätet (230 volt i Sverige). Anslut mixern till en elkontakt och placera 
kannan på plats på mixern. Kannan kanske behövs vridas något för att 
komma på plats. Ett pip-ljud indikerar att kannan är korrekt placerad.
LCD-displayen kommer att visa alla symboler och siffror och 
tryckknapparna lyser upp i 1 sekund. Därefter är mixern klar att användas.
Standby status: Displayen lyser blå och visar tiden “00:00” och 
hastigheten “3”. On/Off knappen lyser rött. Inga andra knappar lyser.
Tryck på någon knapp och samtliga knappar lyser upp.

•

•

•

•
2. Välj program

Välj värde för Tid & Hastighet eller något av de förprogrammerade 
programmen (se Funktionsknappar nedan). Tryck sedan på On/Off-
knappen. Mixern startar och On/Off-knappen lyser vitt.

•

Programindikator



När valt program avslutats återgår mixern till standby-läge.
Pågående program kan avslutas i förtid genom att trycka på On/Off-
knappen. Alla inställningar nollställs då.

•
•

B. Funktionsknappar

Timer-inställning

•

•

•
•
•

Varje tryckning på någon av dessa knappar ökar eller minskar vald tid med 
5 sekunder om den totala tiden är mindre än 1 minut.
Om den totala tiden överstiger 1 minut blir förändringen istället 10 
sekunder per tryckning.
Tryck och håll inne någon av knapparna för snabb förändring av vald tid.
Längsta möjliga val av tid är 30 minuter.
Mixern kan köras kontinuerligt. Välj först önskat driftsläge och ställ sedan 
in tiden på 88:88 genom att trycka på             en gång efter 30:00. Sedan 
kan mixern startas och stoppas med On/Off-knappen.

Hastighets-inställning

Mixerns hastighet kan väljas med Speed-knapparna till något av värdena 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,H där H är den högsta hastigheten. Håll inne någon av 
knapparna för snabbare val. Hastigheten kan ändras även under pågående 
drift.

Driftsinstruktioner

Driftslägen

•

•

•

Automatiskt hastighetsökningsläge
Motorns varvtal ökas kontinuerligt från läge 1 till läge 7 under de 
första 5-10 sekunderna. Därefter ökas varvtalet till läge H under de 5 
efterföljande sekunderna och förblir sedan i detta läge.
Höghastghetsläge
Detta läge är en kombination av hög hastighet och pulsläge. Varvtalet blir 
H i 8 sekunder fölt av en paus på 2 sekunder. Detta medför att mat som 
fastnat på kannas väggar lossnar och faller tillbaka i mixen.



• Pulsläge
När Pulsknappen hålls intryckt snurrar motor med varvtalet H. Motorn 
stannar omedelbart så snart knappen släpps.

Förinställda program

Ikon Program Beskrivning LCD Display

Grönsaker Hastighet H i 30 sek och paus i 2 sek,
hastighet 6 i 10 sek och paus i 2 sek,
hastighet H i 60 sek och paus i 2 sek,
slutligen hastighet 6 i 10 sekunder.
Total tid är 1 minut och 56 sekunder.

Time / HIGH / Speed

Soya-
mjölk

Hastighetsökning från 1 till 5 under 5 sek,
hastighet 5 i 25 sek, hastighet 8 i 30 sek,
slutligen hastighet H i 5 minuter.
Total tid är 6 minuter.

Time / Speed

Sås Hastighet 8 i 2 sek, paus i 1 sek,
Repetera 5 gånger, hastighet H i 45 sek,
Total tid är 1 minut.

Time / Flash / Auto

Smothie Höghastighets läget High i 30 sekunder. Time / High / Speed

Soppa Auto-läget i 8 minuter. Time / Auto / Speed

Nötter Hastighet 5 i 5 sek.
Hastighet 8 i 2 sek, paus i 1 sek, repetera 
10 gånger.
Total tid är 35 sekunder.

Time / Flash / Speed

Aktivera ett av de förinställda programmen på följande sätt:
Tryck på knappen för önskat program som då kommer att lysa upp 
blinkande. Tryck på On/Off-knappen och programmet startar.



Användartips
•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•
•
•
•

Sätt i måttkoppen i locket (passa in pilen mot symbolen för öppet hänglås 
och vrid mot stängt hänglås). Tryck sedan ner locket mot kannan så att det 
sitter fast. Locket tas bort med hjälp av de två handtagen.
Använd inte våld för att placera kannan på mixerhuset.Vrid om nödvändigt 
något på kopplingen (drivaxeln) i mixerhuset och sätt i kannan igen. Ett 
pip-ljud hörs när kannan är korrekt på plats.
Se till att locket är ordentligt isatt i kannan för att undvika läckage eller 
stänk av heta vätskor.
Linda upp nätsladden på vindan under mixern. Se till att någon av mixerns 
gummifötter inte står på nätsladden.
Om den mixade maten är för tjock eller om det är för lite vätska i 
kannan kan motorn gå för sakta eller stanna helt. Starta alltid med en låg 
hastighet som sedan ökas när tjock eller kletig mat ska mixas. Skulle inte 
detta fungera så ta bort nätanslutningen och rör om i kannan med någon 
omrörare av gummi. Försök sedan igen.
Om mixern skulle bli överhettad kommer temperaturskyddet att 
automatiskt stoppa motorn. Inträffar detta så ställ mixern åt sidan och låt 
den svalna i ca 45 minuter. Temperaturskyddet återgår automatiskt till 
normalläget varefter mixern kan användas igen.
Stoppa inte in händer, fingrar eller några föremål i kannan när motorn 
arbetar för att undvika skador.
Det är speciellt viktigt att se till att locket är ordentligt fastsatt i kannan vid 
mixning av varma drycker (soyamjölk, gröt, sås, osv) så att det inte ramlar 
av. Börja med en låg hastighet och öka gradvis eller använd Puls-läget.
Använd en mängd motsvarande 2-3 koppar vid mixning av såser, fyllning 
eller nötter (mandelsås, sylt, sesamsås). Mängden bör varken vara för stor 
eller för liten. Mixa inte mer än 2 minuter för att undvika överhettning. 
För mycket ingredienser kan leda till överhettning av motorn. Låt den i så 
fall svalna om detta inträffar.
Häll alltid först i vätska och mjuk mat i kannan före hårda saker och is.
Vänta alltid tills motorn stannat helt innan kannan tas bort från mixern.
Avbryt omedelbart om det skulle lukta bränt.
Kör aldrig mixern kontinuerligt mer än högst 10 minuter.



Skötsel och underhåll
•

•

•

•
•

Mixerns anslutning till elnätet (elkontakten) måst tas bort före underhåll 
och reparation.
Rengör mixerns yttre med mjuk trasa eller disktrasa. Måttkoppen  kan tas 
bort för rengöring.
Kannan kan sköljas i vatten.
Ställ kannan upp och ner efter rengöring för att torka. Dränk inte hela 
kannan i vatten.
Dränk aldrig mixerns motorenhet eller elsladd i vatten eller annan vätska.
Rengör motorenheten med mjuk trasa.

Tekniska specifikationer

Produkt: Höghastighetsmixer för hemmabruk
Modell: Mark I med Tamper TM030
Spänning/Frekvens: 220-240 Volt 50 Hz - 1680 Watt
Dimensioner (HxBxD): 435x240x260 mm
LCD-display
CS, CE godkänd

Ett sista tips:
Håll den roterande kniven i kannan ren för att öka dess livslängd. Blanda 
lite vatten och citron i kannan, sätt på locket och tryck på Puls-knappen 2 till 
3 gånger. Ersätt sedan citronblandningen med rent vatten och upprepa med 
2-3 tryck på pulsknappen.

Extra tillbehör:

TM030 - Tamper med temperarturkännare 
och digital display.

Kan beställas separat.
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