SJÖSTRAND MJÖLKSKUMMARE
A Scandinavian-designed milk frother
by Sjöstrand.

Välkommen till Sjöstrand Coffee Concept.
Vi hoppas att du blir mycket nöjd med din nya mjölkskummare.
Vi har designat ett kaffekoncept med hållbar design i åtanke. Våra produkter
passar varje kök, och är tillverkade för att hålla länge. Mer om vårt produkter
finner du på sjostrandcoffee.se

Att läsa före användning.
• VARNING: Denna apparat måste vara jordad.
• Sänk inte ner apparaten i vatten eller andra vätskor,
detta medför risk för kortslutning!
• Rör aldrig några delar i apparaten när den är igång
• Använd apparaten endast med professionellt installerade uttag
med rätt spänning.
• Använd inte apparaten med en förlängningssladd.
• Dra aldrig ur sladden med våta händer, placera den aldrig på heta ytor
och låt den inte komma i kontakt med oljor.
• Dra ur sladden till apparaten:
- efter varje användning
- när apparaten inte används.
- innan du byter visp eller rengör apparaten.

• Vidrör inte metalldelarna, filterhållaren eller dess hölje när apparaten
är i användning då detta kan orsaka brännskada.
• Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt. Om apparatens
sladd är skadad så behöver den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent
eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
• Denna apparat överensstämmer med eldirektiv 89/336 CEE.
• Alla personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga bör endast använda apparaten under överinseende av en person
som är ansvarig för deras säkerhet.
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• Barn bör ej leka med mjölkskummaren.
• Använd ej apparaten utomhus.
• Använd ej apparaten utan mjölk i kannan.
• Genom att överskrida maxkapaciteten kan kannan svämma över.
• Apparaten ska endast användas tillsammans med den medföljande basenheten.
• Använd endast apparaten på jämna ytor.
• Använd endast brandfilt för att släcka eld från apparaten.
• Apparaten är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning;
utan endast för hushållsbruk.
• För inte in några föremål och / eller fingrar i apparatens öppningar.

Innan första användning.
• Ta bort allt förpackningsmaterial.
• Kontrollera om apparaten har levererats hel och fullt funktionell.
• Innan du använder apparaten för första gången, rengör kannan och tillbehören
enligt beskrivningen under kapitlet ”Rengöring och skötsel” för att avlägsna
ev damm eller produktionsrester.
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Lär känna din mjölkskummare.

1. Genomskinligt lock

2. Silikonring

3. Markeringar för olika
funktioner
4. Kanna

6. På/paus-knapp
7. Sladdförsedd 		
underdel

8. Visp för skumning
av mjölk
9. Visp för uppvärmning
av mjölk
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Visp

Funktion

Maxkapacitet

Tid

Skumning av kall
mjölk
Skumning och
uppvärmning
Uppvärmning
av mjölk

Användning.

1. Välj lämplig visp och placera i kannan. Se funktionen ovan för referens.
2. Häll mjölken i kannan under märket. Se maxkapaciteten ovan för referens.
3. Tryck på knappen för att starta apparaten.
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1) Skumning och uppvärmning / Uppvärmning utan skumning: Tryck på knappen
tills den röda lampan tänds. Den röda lampan fortsätter att blinka i 30 sekunder
efter att den är färdig.
2) Skumma den kalla mjölken: Häll den kalla mjölken i kannan och tryck på knappen
i 1-2 sekunder tills den blå lampan tänds. Efter 65 sekunder stannar apparaten,
det blå ljuset släcks och det röda ljuset fortsätter att blinka i 30 sekunder.
3) Felstatus: Den blå lampan fortsätter att blinka. Det betyder att maskinen arbetar
med överbelastning. Stäng av strömmen och häll ut mjölken (mjölknivån måste
vara under maxmarkeringen) och försök sedan igen.

Användbara tips.
Här är några praktiska tips som hjälper dig att få ut det mesta av din skummare.
• Använd alltid skummaren först för att skumma eller värma din mjölk. Förbered
ditt kaffe eller varm choklad medan den är igång och servera omedelbart.
• Använd mjölk med fettinnehåll> 3% för bästa resultat.
• Kall mjölk kan skummas med denna skummare men det går inte att kyla ner
mjölken med skummaren.
• Mjölken värms till cirka 65 +/- 5 ° C. Detta är den perfekta temperaturen för att
säkerställa att ditt kaffes smak inte försämras och att du inte behöver vänta för
länge tills du njuta av din dryck.
• Vi rekommenderar att du förvarar visparna på avsedd plats i kannan och locket.
Om vispen går förlorad kan du beställa en ny på Sjostrandcoffee.se.
• Efter skumning eller uppvärmning, vänta 2 min för att termostaten ska återställas
så är skummaren ska vara redo att användas igen. För att förkorta den här tiden,
skölj med kallt vatten och torka av efter varje användning.
• Skummaren är utformad för att värma och skumma mjölk. Om du tillsätter smak,
kaffe eller choklad i skummaren ska du rengöra den ordentligt omedelbart
efter användning.
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Rengöring & skötsel.
Ta bort kannan från elbasen innan du rengör den och separera locket och
silikonringen från kannan. Sänk aldrig ner kannan eller underdelen i vattnet.
1. KANNAN: Rengör omedelbart efter varje användning. Spola och rengör
väggarna med varmt tvålvatten och en icke-slipande trasa. Torka sedan
med en mjuk trasa.
2. LOCKET: Separera locket och silikonringen från kannan.
Tvätta direkt med vatten.
3. KANNANS UTSIDA: : Rengör med en mjuk trasa. Använd aldrig vassa
rengöringsmedel, hård nylonborste eller metallborste för att undvika repor
på stålytan! Rengör aldrig med metallföremål och använd aldrig slipmedel.
4. VISPARNA: Ta bort från kannan. Tvätta med varmt vatten. Använd inte
diskmaskinen. Torka och förvara på ett säkert ställe. Vi rekommenderar att
du förvarar visparna på avsedd plats i kannan och locket.

Teknisk information.
220-240 V ~ 50 Hz, 500 W. Denna apparat är testad enligt GS-föreskrifter
och motsvarar CE-direktiven.

Avfallshantering.
Kassera förpackningen enligt lokala avfallsregler. Kartong och papper går till
”återvunnet papper”, plastfolien sorteras som mjukplast.
Denna produkt får aldrig kastas i normalt hushållsavfall vid slutet av
dess användning. Den måste levereras till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska varor. Detta indikeras av symbolen
(soptunna med kors) på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen.
Fråga din lokala deponeringsplats om hanteringen. Materialen kan återanvändas
enligt deras märkning. Vid återanvändning, materialåtervinning eller andra former
av användning av gamla apparater gör du ett viktigt bidrag för att skydda vår miljö.
Be din lokala myndighet om en lämplig plats att göra dig av med apparaten.

Lär dig mer om din produkt och om Sjöstrand.
Besök oss på Sjostrandcoffee.se om du vill veta mer om din mjölkskummare och andra
produkter från Sjöstrand. Vår FAQ uppdateras regelbundet med användbara tips.
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Sjöstrand Trading AB
Box 12127
102 24 Stockholm

