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PLASTSKÆRM  
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HVEITIBRAUT 
LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Både din, såvel som andres sikkerhed er meget vigtig.

Vi har medtaget mange vigtige oplysninger om sikkerhed, både i 
brugerhåndbogen og på udstyret. Læs altid anvisninger om sikkerhed og 
overhold dem.

Alle instrukser om sikkerhed er mærket med dette symbol.

Dette symbol gør dig opmærksom på, at du skal være ekstra 
opmærksom og nøje følge instrukserne i vejledningen.

Alle instrukser om sikkerhed står efter advarselssymbolet og ordet 
“FARE” eller “ADVARSEL”. Disse ord betyder:

Du kan blive alvorligt skadet, 
hvis du ikke omgående følger 
instruktionerne.

Du kan blive alvorligt skadet, hvis 
du ikke følger instruktionerne.

Alle instrukser om sikkerhed fortæller, hvad risikoen er, hvordan du mindsker faren 
for at komme til skade, og hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke følges.

FARE

ADVARSEL
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VIGTIGE  
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid tage nogle grundlæggende forholdsregler af 
hensyn til sikkerheden, herunder:
 1. Læs alle instruktioner.
 �. Mixeren må aldrig komme i vand eller anden væske pga. fare for elektrisk stød.
 3. Omhyggelig opsyn er nødvendigt, når tilbehøret anvendes af eller i nærheden af 

børn.
 4. Tag stikket ud af stikkontakten, når der på- eller afmonteres tilbehør, under  

rengøring eller når maskinen ikke er i brug.
 5. Berør aldrig bevægelige dele. Undgå berøring af plastskærm valserne.
 6. Anvend aldrig Mixeren, hvis ledning eller stik er defekt, hvis der har været 

funktionsfejl, eller hvis Mixeren har været tabt på gulvet eller er beskadiget på 
anden vis. Indlever Mixeren til eftersyn, reparation eller elektrisk/mekanisk justering 
på det nærmeste autoriserede servicecenter.

 7. Brug af andet tilbehør end det, der anbefales eller sælges af KitchenAid, kan 
medføre brand, elektrisk stød eller skade.

 8. Mixeren må ikke anvendes udendørs.
 9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
 10. Lad ikke ledningen komme i kontakt med meget varme overflader, f.eks. på 

komfuret.
 11. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
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Brug af plastskærm
Sådan monteres plastskærmen:

1.  Kontroller, at hastighedsregulatoren 
står på “0” (SLUKKET).

�.  Tag stikket ud af stikkontakten, eller 
sluk for strømmen.

3.  Monter det flade piskeris, dejkrogen 
eller piskeriset og skålen.

4.  Lad plastskærmen glide over skålen fra 
mixeren forside, indtil plastskærmen 
er centreret. Plastskærmens underkant 
skal passe i skålen.

Sådan bruges plastskærmen:

1. For at opnå det bedste resultat drejes 
plastskærmen så motorhovedet dækker 
dets U-formede åbning i skærmen. 
Hældeslisken vil være lige til højre for 
monteringsenheden ved front mod 
mixeren.

�. Hæld ingredienser i skålen gennem 
hældeslisken.

Sådan skraber du skålen:

BEMÆRK: Skrab ikke skålen, mens 
mixeren kører.

Sæt mixeren på “0” (SLUKKET). Lad 
plastskærmen glide af skålen, løft 
motorhovedet, hvis der er tale om en 
køkkenmaskine med vippehoved, eller 
sænk skålen, hvis der er tale om en 
køkkenmaskine med skålløft, og skrab.

Sådan renses plastskærmen:

Vask plastskærmen i varmt, sæbevand.
BEMÆRK: Plastskærmen må ikke vaskes i 
opvaskemaskine!

Hældeslisken
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Garantiens  
varighed:

To års fuld garanti fra 
købsdatoen. 

KitchenAid  
dækker: 
 
Udskiftningsdele og  
reparationsomkostninger 
for at rette mangler 
i materialer eller 
forarbejdning. Service skal 
udføres på et autoriseret 
KitchenAid servicecenter.

KitchenAid  
dækker ikke: 
 
A.  Reparationer, hvis 

plastskærmen bruges til 
andre formål end 
almindelig madlavning i 
privat husholdning.

B.  Skader som følge 
af uheld/ulykker, 
ændringer, forkert 
brug, misbrug eller 
installation/betjening 
i modstrid med det 
gældende lokale 
stærkstrømsreglement.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

Garanti på tilbehør til  
KitchenAid®-husholdningsmixer

Servicecentre
Al service bør udføres lokalt af et autoriseret 
KitchenAid servicecenter. Du kan få 
oplyst nærmeste autoriserede KitchenAid 
servicecenter i den forretning, hvor du har 
købt udstyret.

I Danmark: 
REPAX SERVICE A/S: 
Vallensbækvej 18 c 
�605 Brøndby
Tel: 43 �0 5� 00

Kundeservice
 THUESEN JENSEN A/S:  Sjællandsbroen � 

�450 COPENHAGEN SV 

 T: 3613 09 �0

   
  

www.KitchenAid.com
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9709875 (5175dZw1106)

® Registreret varemærke KitchenAid, U.S.A.
™ Varemærke KitchenAid, U.S.A.

Mixer design er beskyttet af et varemærke KitchenAid, U.S.A.
© �006. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.


