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LAKELAND MIESZACZ RĘCZNY I STOJAKOWY 2-W-1
Dziękujemy za wybór miksera ręcznego i stojącego Lakeland 2 w 1.

Zanim zaczniesz, przeczytaj tę broszurę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu
miejsce do wykorzystania w przyszłości.

Ten mikser 2-w-1 jest idealny do łączenia, składania, miksowania, ubijania i
składniki do wyrabiania ulubionych ciast, wypieków, herbatników i pieczywa.

To urządzenie może być używane jako mikser stojący lub jeśli wolisz używać go jako miksera ręcznego
możesz łatwo odłączyć mikser od podstawy. W trybie miksera stojącego mikser
oscyluje, aby stworzyć równomierną mieszankę, a misa automatycznie się obraca, czyniąc lżejszą pracę
mieszanie składników. Wystarczy dodać składniki do miski, a maszyna zrobi wszystko, co w jej mocy
praca dla Ciebie.

Wszechstronne przystawki do różnych zadań pieczenia: Talerz miksujący pomaga uzyskać
nawet wymieszaj, dodaj do miski, używając jako miksera stojącego do zeskrobywania boków. Trzepaczki do
wyższe prędkości podczas mieszania mieszanek ciast, bitej śmietany i białek jaj. Haki do ciasta
do stosowania przy niższych prędkościach w przypadku grubszych mieszanek, takich jak chleb i twarde mieszanki ciasta.

Mocny silnik 300 W z 5 regulacjami prędkości do różnych zadań pieczenia
dodana funkcja prędkości Turbo dla szybkiego wybuchu dodatkowej prędkości.

Tutaj, w Lakeland, nasza wielokrotnie nagradzana, rodzinna firma nadal oferuje tę samą doskonałość
jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkowa obsługa klienta, jak w chwili założenia
firma jeszcze w latach 60.

Nasze produkty są starannie zbierane i dokładnie testowane, dzięki czemu masz pewność, że wszystko
zakup będzie przyjemnością w użyciu przez wiele lat.
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CECHY PRODUKTU

1. Mikser ręczny

2. Otwory ubijaka / haka

3. Kołyska miksera

4. Przycisk zwalniający mikser

5. Przycisk zwalniania kołyski

6. Stań
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7. Przycisk wysuwania ubijaka

8. Przełącznik prędkości

9. Przycisk Turbo

10. Przewód i wtyczka
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Akcesoria

11. Miska do miksowania

12. Płyta miksująca

13. Trzepaczki

14. Haki do ciasta

15. Łopatka

13

12

14

15

Strona 6

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia i przechowuj w bezpiecznym miejscu
dla przyszłego odniesienia. Zawsze przestrzegaj tych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia
unikać obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane tylko jako
opisane w tej instrukcji.

• Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i
powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
możliwości lub brak doświadczenia i wiedzy, jeśli mają
otrzymał nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z
urządzenie w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkownik
alimenty nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze
niż 8 i nadzorowane.

• Upewnij się, że zasilanie elektryczne odpowiada napięciu pokazanemu na urządzeniu.

• Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety promocyjne lub naklejki zostały usunięte
urządzenie przed pierwszym użyciem.

• Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem pod kątem zauważalnych oznak uszkodzenia. Nie używaj if
uszkodzony lub został upuszczony. W przypadku uszkodzenia lub w przypadku pojawienia się w urządzeniu
skontaktować się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.

• Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Jeśli ołów jest uszkodzony, musi być
zastąpiony specjalnym ołowiem. Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394
88100.

• Zawsze używaj urządzenia na suchej, poziomej i odpornej na ciepło powierzchni.

• Odłącz od sieci, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Aby rozłączyć, obróć
gniazdo „wyłącz” i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.
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• Nie używaj innych akcesoriów ani dodatków do tego urządzenia niż te
zalecane przez Lakeland.

• Aby zabezpieczyć się przed pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani pokrywy
w wodzie lub innych cieczach.

• Nie pozostawiaj ołowiu zawieszonego na krawędzi stołu kuchennego lub blatu. Uniknąć
kontakt ołowiu z gorącymi powierzchniami.

• Tylko do użytku w pomieszczeniach.

• Tylko do użytku domowego.

• To urządzenie powinno być używane do przygotowywania potraw zgodnie z opisem w
dołączone instrukcje użytkowania.

• Zawsze upewnij się, że masz suche ręce przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.
Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego za przewód.

Strona 7
• Aby uniknąć obrażeń lub możliwego pożaru, nie zakrywaj urządzenia podczas użytkowania.

• Nie podłączaj urządzenia do zewnętrznego timera lub systemu zdalnego sterowania.

• Ostrożnie można używać przedłużacza. Wartość znamionowa elektryczna kabla powinna wynosić
przynajmniej tak świetne jak urządzenie. Nie pozwól, aby kabel zwisał z krawędzi
blat lub dotknij gorących powierzchni.

• To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami dyrektyw 2014/30 / UE
(Kompatybilność elektromagnetyczna) i 2014/35 / UE (dyrektywa niskonapięciowa).

• OSTRZEŻENIE : Odcięta wtyczka włożona do gniazda 13 A stanowi poważne zagrożenie (porażenie prądem)
zaryzykować. Upewnij się, że odcięta wtyczka jest bezpiecznie utylizowana.

• UWAGA : Plastikowe torby użyte do owijania urządzenia lub opakowania mogą być
niebezpieczny. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torby te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
i dzieci. Te torby nie są zabawkami.

• Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Aby uniknąć ryzyka obrażeń i uszkodzenia urządzenia
nie wkładaj rąk ani naczyń do naczynia miksującego podczas używania
urządzenie.

• Nie obsługiwać urządzenia, gdy miska jest pusta.

• Nie używaj urządzenia w pobliżu piekarnika, gorącej powierzchni lub innego źródła ciepła. Użyj go w
przynajmniej 10 cm od ścian i innych powierzchni, aby zapewnić wystarczający przepływ powietrza.

• Zawsze wyłączaj i wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed podłączeniem lub zdjęciem bijaków.

• Wymień bijaki / haki i miskę, jeśli wykazują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia.

• Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.

• Przed użyciem urządzenia upewnij się, że bijaki są dobrze osadzone.

• Nie używaj urządzenia do mieszania ciężkich składników, ponieważ silnik może się przegrzać.

• Nie używaj miksera w sposób ciągły przez ponad 4 minuty. Pozwól silnikowi odpocząć
między każdym użyciem.
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MONTAŻ MIKSERA RĘCZNEGO I STOJAKOWEGO 2-W-1
PO RAZ PIERWSZY
• Rozpakuj mikser ręczny i stojak 2 w 1, usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

• Przed pierwszym użyciem wytrzyj mikser i statyw czystą wilgotną ściereczką.

• Umyj wszystkie akcesoria, w tym miskę, w ciepłej wodzie z mydłem, spłucz i osusz
dokładnie. Wszystkie można myć w zmywarce.

• Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche przed złożeniem produktu.

OSTRZEŻENIE : Nie wkładaj wtyczki do gniazdka elektrycznego ani nie włączaj ręki 2 w 1
i postaw mikser, zanim go całkowicie zmontujesz.

MOCOWANIE BITW I HAKÓW DO CIASTA

• Wepchnij naganiacze w otwory, aż je usłyszysz
„kliknij” na swoim miejscu.

• Ubijak z włączonym sprzętem musi znajdować się w
otwór po lewej stronie.
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PRZYGOTOWANIE PODSTAWY

• Naciśnij przycisk zwalniający na stojaku, podnieś kołyskę.

• Umieść miskę miksującą na podstawie stojaka,
przekręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zablokuje się w podstawie
Stojak.

• Umieścić płytkę mieszającą na krawędzi mieszania
misę, umieszczając ramiona płyty mieszającej w
rowki na stojaku.

Strona 10
• Naciśnij przycisk zwalniający i opuść kołyskę

opuść się, aż usłyszysz kliknięcie.
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• Przymocuj mikser ręczny do stojaka, umieszczając go na
kołyskę, zapewniając jej zablokowanie na miejscu.

• Upewnij się, że bijak / hak z plastikową przekładnią jest dobrze osadzony
kołyska z odpowiednim kołem napędowym.

• Mikser ręczny i stojący 2 w 1 jest teraz gotowy do użycia.

Strona 11

INSTRUKCJA UŻYCIA
• Upewnij się, że mikser ręczny i stojący 2 w 1 jest odłączony od zasilania i na poziomej, suchej powierzchni.

• Po pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się delikatny zapach pieczenia,
jest to normalne i zatrzyma się po kilku użyciach.

• Naciśnij przycisk zwalniający na stojaku i podnieś
kolebka.
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• Umieść składniki w misce miksującej.

• Naciśnij przycisk zwalniający na podstawie i opuść mikser, aż usłyszysz kliknięcie.

• Podłącz mikser ręczny i stojący 2 w 1 i włącz go w gnieździe.

• Użyj przełącznika prędkości, przesuwając się na boki, aby wybrać żądaną prędkość. Zacznij od „1”
zwiększ prędkość zgodnie z wymaganiami.

• Możesz nacisnąć przycisk turbo podczas miksowania, aby uzyskać szybki szybki wzrost prędkości.

• Gdy mikstura jest gotowa, przesuń przełącznik prędkości z powrotem na „0” i unieś mikser za pomocą
przycisk zwalniający na stojaku.

• Ubijaki i haczyki do ciasta można usunąć tylko wtedy, gdy przełącznik prędkości znajduje się w pozycji „0”
pozycja.

Strona 12

PRZEWODNIK PO USTAWIENIACH PRĘDKOŚCI
Mikser ręczny i stojący 2 w 1 ma 5 ustawień prędkości. Rozpocznij mieszanie składników na
niskie ustawienie i powoli zwiększaj prędkość.

Uwaga: są to zalecenia dotyczące używania dostarczonej misy miksującej.

Załączniki Zalecana
Prędkość

Posługiwać się

Naganiacze
1-2 minuty

Do łączenia używaj niższych prędkości
suche składniki z płynem, oraz
wcierać tłuszcz w mąkę na ciasto.

Naganiacze 3-5 minut Używaj średnich lub wyższych prędkości dla
mieszanie ciast, bita śmietana,
bezy, ciasta, jajka i
kremowe masło i cukier.

Haki do ciasta 1-5 minut Do stosowania na grubszych mieszankach, takich jak
chleb, ciasto biszkoptowe i babeczka
mieszać.
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Użyj grubszych prędkości
mieszanki takie jak twarde ciasto
mieszanki.

Trzepaki lub haczyki do ciasta Prędkość turbo Użyj do szybkiego przyspieszenia
podczas ubijania i ubijania
mieszanki i bicie jaj.

Str. 13

PORADY I WSKAZÓWKI
• Jeśli chcesz mieszać większe ilości, wyjmij mikser ze stojaka i użyj go jako

mikser ręczny z większą misą.

• Jeśli podczas mieszania urządzenie zacznie zwalniać lub pracować, zwiększ prędkość.

• Aby uzyskać najlepsze wyniki, najpierw dodaj płyny do swojej mieszanki. Przycisk Turbo - używany jako ręka
mikser może być użyty pod koniec mieszania do czyszczenia załączników. Podnieś je powyżej
miks, trzymając je w misce, naciśnij turbo, aby usunąć nadmiar mikstury.

• Aby ponownie zagnieść ciasto na chleb, wyjmij mikser ze stojaka i użyj go jako miksera ręcznego.

• Aby zapobiec rozpryskiwaniu i pyleniu mąki; opuść bijaki / haki całkowicie do mieszanki
przed włączeniem miksera. Podczas wyłączania pozwól, aby bijaki / haki zatrzymały się
obracanie przed usunięciem ich z mieszanki.

• Wymień bijaki / haki, jeśli wykazują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia.

• NIE używaj miksera z ciężkimi składnikami, ponieważ silnik może się przegrzać. Jeśli…
Wygląda na to, że urządzenie stara się wymieszać, wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania
gniazdko i zmniejsz ilość składników w misce.

• Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od sieci przed zmianą załączników lub
wyjmowanie naczynia miksującego z podstawy.
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Str. 14

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Pytanie: Dlaczego mój mikser ręczny i stojący 2 w 1 nie działa?

Odpowiedź: Mikser może nie być podłączony lub prędkość nie została wybrana.
Sprawdź, czy mikser jest podłączony i włączony. Przesuń przełącznik prędkości
skonfigurować ustawienie.

Pytanie: Dlaczego naganiacze walczą o rotację?

Odpowiedź: Mieszanina jest zbyt gęsta, dodaj więcej płynu. Jeśli twój przepis mówi inaczej,
twojej mieszanki nie można mieszać mikserem. Może być konieczne złagodzenie
składniki lub pokrój je na mniejsze kawałki przed dalszym mieszaniem.

Pytanie: Dlaczego moja mieszanina rozpryskuje się?

Odpowiedź: Ustawienie prędkości jest zbyt wysokie. Wybierz niższą prędkość i całkowicie obniż
ubijaki do mieszanki przed rozpoczęciem mieszania.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
• Przed czyszczeniem wyłącz i wyjmij wtyczkę miksera ręcznego i stojącego 2 w 1 z gniazdka

a kiedy nie jest używany.

• Naciśnij przycisk wysuwania i wyjmij bijaki / haki z miksera przed czyszczeniem.

• Dokładnie wyczyść przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

• Po każdorazowym użyciu sprawdź części pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

• Nie należy używać ściernych środków czyszczących ani wełny stalowej.

• Nigdy nie zanurzaj miksera ręcznego ani nie stój w wodzie lub innym płynie.

• Aby wyczyścić zewnętrzne powierzchnie, wytrzyj je czystą wilgotną szmatką i dokładnie wysusz
przechowywanie.

• Wszystkie akcesoria i naczynie miksujące są bezpieczniejsze w zmywarce.

• Przechowuj mikser ręczny i stojak 2 w 1 z luźno zwiniętym kablem zasilającym.
Nigdy nie owijaj go mocno wokół urządzenia.
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
To urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z trzema bolcami z bezpiecznikiem, zgodną z BS1363, która jest odpowiednia do użytku
we wszystkich domach wyposażonych w gniazda zgodne z aktualnymi specyfikacjami. Jeśli zamontowana wtyczka nie jest odpowiednia
w przypadku gniazdek należy je odciąć i ostrożnie zutylizować. Aby uniknąć porażenia prądem
wstrząs, nie wkładaj wyrzuconej wtyczki do gniazdka.

Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym klasy 2 i nie zawiera przewodu uziemiającego.

MONTAŻ NOWY WTYK

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz zamontować nową wtyczkę, należy podłączyć elastyczny przewód zasilający
jak pokazano tutaj. Przewody w przewodzie zasilającym zamontowanym w tym urządzeniu są zabarwione
zgodnie z następującym kodem:

Podłącz NIEBIESKI do neutralnego (N)
Połącz BRĄZOWY z Live (L)
Należy zastosować bezpiecznik 13 A.

Jeśli kolory przewodów w przewodzie sieciowym tego urządzenia nie odpowiadają
kolorowe oznaczenia identyfikujące zaciski we wtyczce, wykonaj następujące czynności. Drut
w kolorze niebieskim MUSI być podłączony do terminala oznaczonego
litera N (neutralna). Przewód w kolorze brązowym MUSI być podłączony do terminala
który jest oznaczony literą L (na żywo).

Przed ponownym założeniem osłony wtyczki sprawdź, czy nie ma w niej przeciętych lub zabłąkanych pasm drutu
wtyczka. Użyj 13-amperowego bezpiecznika BS1362. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki zatwierdzone przez BSI lub ASTA. Jeśli
nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: po wymianie lub wymianie bezpiecznika na formowanej wtyczce z pokrywą bezpiecznika,
pokrywa musi być ponownie zamontowana na wtyczce; nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.
W przypadku zgubienia, nowe osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie
jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/35 / UE (dyrektywa niskonapięciowa) i
2014/30 / UE (dyrektywa EMC).

RECYKLING ELEKTRYCZNYCH
Wraz z wieloma innymi detalistami, Lakeland dołączył do
schemat, w którym klienci mogą zabrać niechciane urządzenia elektryczne
punkty recyklingu utworzone w całym kraju.

Odwiedź www.recycle-more.co.uk, aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu.
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