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Modell 5JE
Sitruspresse
Konstruert utelukkende til bruk i 
forbindelse med alle KitchenAid® 
Household miksere.
 

CITRUSPERS
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER
GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES
GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

SPREMIAGRUMI
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS 
PROFESIONALES

CITRUSPRESS
GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

CITRUSPRESSER
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMEDOR DE CITRINOS
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS 

SÍTRUSPRESSA
LEIÐBEININGARUM RÉTTA NOTKUN

ΛEMONOΣTIФTHΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Din og andres sikkerhet er veldig viktig.

Vi har kommet med mange viktige sikkerhetsbeskjeder i denne håndboken og på 
maskinen din. Les og følg alltid alle sikkerhetsbeskjeder.

Dette er advarselsymbolet.

Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan drepe eller 
skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsbeskjeder følger etter advarselsymbolet og etter 
enten ordet “FARE” eller “ADVARSEL”. Disse ordene betyr at:

 Du kan bli drept eller alvorlig skadet 
dersom du ikke følger instruksjonene 
umiddelbart.

Du kan bli drept eller alvorlig skadet 
dersom du ikke følger instruksjonene.

Alle sikkerhetsbeskjeder vil fortelle deg 
hva den mulige faren er, hvordan du kan redusere sjansen for å bli skadet, og hva 
som kan skje hvis du ikke følger anvisningene.
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VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK
Ved bruk av elektriske redskaper bør en alltid følge grunnleggende, 
forebyggende sikkerhetstiltak inklusive følgende:
 1. Les hele bruksanvisningen.
 2. For å unngå fare for elektrisk støt, dypp ikke mikseren i vann eller  

andre væsker.
 3. Maskinen er ikke tiltenkt bruk for unge barn eller svaklige personer  

uten tilsyn.
 4. Trekk ut kjøkkenmaskinens stikkontakt når den ikke brukes, før du tar av 

eller setter på deler, og før den rengjøres.
 5. Unngå kontakt med deler som er i bevegelse. Hold fingrene vekk fra 

strømførende deler.
 6. Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at 

maskinen har fungert feil, har falt ned eller er skadet på noen måte. Bring 
kjøkkenmaskinen til nærmeste autoriserte service senter for undersøkelser, 
reparasjoner, eller elektrisk eller mekanisk justering.

 7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av KitchenAid kan forårsake 
brann, elektrisk støt eller skade.

 8. Bruk ikke kjøkkenmaskinen utendørs.
 9. La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller benken.
 10. La ikke ledningen komme i kontakt med varme flater, inkludert ovnen.
 11. Kontroller om trakten inneholder fremmede objekter før bruk.
 12. Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk.

TA VARE PÅ DISSE 
INSTRUKSJONENE
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Sitruspressens deler

Montering av sitruspressen
Montering:

Sett den runde enden av metallakselen (D) i presskjeglen (B) slik at tappene 
passer inn i sporet. Sett den firkantede enden av akselen inn i hullet på dekselet 
(A). Plasser silen (C), med den smale enden først, i sporene på dekselet.
 

A

B

C

D

Deksel (A) — tar opp saftsprut leder 
saften inn i beholderen under

Presskjegle (B) — roterer for å 
utvinne saft fra sitrusfrukten

Sil (C) — samler opp fruktkjøtt og 
skiller det fra saften

Aksel (D) — overfører drivkraft fra 
mikseren til presskjeglen

5177_08_5JE_UCG_NOR_1.indd   4 3/28/06   11:06:04 AM



5

N
o

rsk

5

KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

Bruk:

Sitruspressen er konstruert for å presse 
saft ut av sitroner, lime, appelsiner 
og grapefrukt. Plasser et glass eller 
en mugge under sitruspressen for å 
samle opp saften. Sett på hastighet 6. 
Hold frukten godt fast med hul hånd, 
slik at frukten kommer i kontakt med 
den roterende presskjeglen. Beveg 
frukten i alle retninger og press den 
innover og nedover for å presse ut all 
saften. Vask silen ved behov.

Bruk av din sitruspresse

Vedlikehold og rengjøring
Rengjøring:

Vask den i varmt sepevann. Du kan vaske delene ved å plassere dem på 
øverste hylle i oppvaskmaskinen din. Vi anbefaler allikevel at du vasker 
aluminiumsakselen i varmt sepevann.

Å sette fast:

Før Citrus Juicer settes fast, slås  
mikseren av og stikkontakten dras ut.
1. Avhengig av hvilken type nav du 

har, må du enten slå opp det 
hengslete dekselet eller løsne 
festeknotten (E) ved å vri den mot 
urviseren og fjernedekselet på 
tilbehørsnavet. 

2. Sett tilbehørsskaftet (F) inn i 
tilbehørsnavet (G), og kontroller at 
skaftet er kommet godt på plass i 
den firkantede navkontakten. Vri 
tilbehøret frem og tilbake hvis det 
er nødvendig. Når tilbehøret er i 
riktig stilling, plasser pinnen på 
tilbehøret inn i hakket på navets 
kant.

3. Stram til festeknotten (E) 
til enheten er helt festet til 
kjøkkenmaskinen.

 

 

 

Montering av sitruspressen
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Garantiens varighet: 

To års full garanti fra 
kjøpsdato.

KitchenAid
betaler for:

Reservedeler og utgifter
i forbindelse med 
arbeidet med rette opp 
defekter i materialet 
eller utførelsen. Service 
skal utføres av et 
autorisert KitchenAid 
service senter.

KitchenAid
betaler ikke for:

A. Reperasjon når 
sitruspressen er brukt 
til andre foremål enn 
tilberedning av vanlig 
husholdningsmat.

B. Skade forårsaket ved  
uhell, egenhendige 
forandringer, feil 
bruk, misbruk eller 
installering/bruk som  
ikke er i overenstem- 
melse med de lokale 
elektriske regler.
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KITCHENAID TAR IKKE NOE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

Houshold KitchenAid® Mikser 
tilbehørsgaranti (for Europa)

Service sentere
All service bør behandles lokalt av et 
autorisert KitchenAid service senter. 
Kontakt forhandleren som du kjøpte 
enheten av for å få navnet på det 
nærmeste autoriserte KitchenAid  
service senter.

 

HOWARD AS 
Skovveien 6 
0277 OSLO  
Tel: 22 12 17 00 

Kundeservice
  Norsk Importør:  HOWARD AS:  

Skovveien 6 
0277 OSLO

 Tel: 22 12 17 00 

www.KitchenAid.com 
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Formen på mikseren er et varemerke til KitchenAid, U.S.A.
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