
Malli 5KN1PS
Tämä lisälaite on suunniteltu 
käytettäväksi kaikkien pöytämallisten 
KitchenAid®-yleiskoneiden kanssa.

SCHENKSCHILD 
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

POURING SHIELD 
GUIDE TO ExPERT RESULTS

VERSEUR/PROTECTEUR  
GUIDE DU CONNAISSEUR

SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE    
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE

COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO  
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

COLADOR TAMIZ 
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

STÄNKSKYDD  
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

DEKSELET
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SYÖTTÖKOURU  
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN

PLASTSKÆRM  
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

RESGUARDO DE SALPICOS  
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS 

HVEITIBRAUT 
LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Oma ja toisten turvallisuus on hyvin tärkeää.

Olemme laatineet monia tärkeitä turvaohjeita tähän käsikirjaan ja panneet 
merkintöjä laitteen päälle. Lue aina turvaohjeet ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuuteen liittyvä symboli.

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat 
aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen.

Kaikki turvaohjeet on pantu turvallisuussymbolin ja sanan 
”VAARA” tai ”VAROITUS” jälkeen. Nämä sanat tarkoittavat:

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen, ellei ohjeita 
noudateta välittömästi.

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen, ellei ohjeita 
noudateta.

Kaikki turvaohjeet kertovat käyttäjälle, mikä mahdollinen vaara on, kuinka 
loukkaantumisvaaraa voidaan pienentää ja mitä voi tapahtua, ellei ohjeita 
noudateta.

VAARA

VAROITUS
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TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET
Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava aina perusturvatoimenpiteitä, joihin sisältyy 
seuraavaa:
 1. Lue kaikki ohjeet.
 �. Jotta voisit suojautua sähköiskuilta, älä upota laitetta koskaan veteen tai nesteeseen.
 3. Aikuisen on valvottava tarkasti, jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
 4. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen kuin asennat tai irrotat osia ja 

ennen puhdistusta.
 5. Vältä koskemasta liikkuviin osiin. Pidä sormet etäällä syöttösuppilosta.
 6. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi 

oikein tai jos se on pudotettu tai vioittunut jollain tavalla. Toimita laite lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta, korjausta tai sähkö- tai mekaanisten 
osien säätöä varten.

 7. Muiden kuin KitchenAidin suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi 
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.

 8. Älä käytä konetta ulkona.
 9. Älä anna johdon riippua työpöydän reunan yli.
 10. Älä anna johdon koskettaa kuuman pintaan, kuten lieteen.
 11. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



4

Su
o

m
i

Syöttökourun käyttö
Kytkeminen:

1.  Työnnä nopeudensäädin asentoon ”0” 
(pois päältä).

�.  Irrota yleiskone pistorasiasta tai katkaise 
koneen virta.

3.  Kiinnitä sekoitusmela, taikinakoukku tai 
lankavispilä ja kulho.

4.  Liu’uta syöttönokkaa yleiskoneen 
etuosasta kulhon yli, kunnes nokka on 
keskellä. Nokan alareunan tulee olla 
kulhon sisällä.

Käyttö:

1. Parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi 
käännä nokkaa siten, että moottoriosan 
pää peittää nokassa olevan “U”:
n muotoisen aukon. Syöttökouru 
on tällöin lisälaitten kiinnitysistukan 
oikealle puolella yleiskonetta edestäpäin 
katsottaessa.

�. Kaada ainesosat kulhoon syöttökourun 
kautta.

Kulhon kaavinta:

HUOM! Älä kaavi kulhoa kun sekoitin on 
käynnissä.

Kytke sekoitin asentoon “0” (pois 
päältä). Vedä syöttökouru pois kulholta, 
nosta sekoittimen päätä (jos kyse on 
sekoittimesta, jossa on kallistuva pää) tai 
laske kulhoa (jos kyse on sekoittimesta, 
jonka kulhoa nostetaan) ja kaavi.

Syöttökourun puhdistaminen:

Pese syöttökouru lämpimässä 
pesuainevedessä.
HUOM! Syöttökouru ei kestä konepesua!

Syöttökouru
kautta
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Takuun  
pituus:

Kahden vuoden täysi 
takuu ostohetkestä 
lähtien. 

KitchenAid  
maksaa: 
 
Vaihto-osat ja 
korjaustyökustannukset 
materiaali-tai työvikojen 
korjaamiseksi. Huollon saa 
suorittaa vain valtuutettu 
KitchenAid huoltoliike.

KitchenAid  
ei maksaa: 
 
A.  Laitteen korjausta jos  

syöttökourua käytetään 
muuhun kuin 
normaaliin kotitalouden 
ruoanlaittoon.

B.  Vikoja, jotka johtuvat 
ulkopuolisesta 
syystä, muutoksista, 
väärästä käytöstä tai 
asennuksesta/käytöstä 
joka ei ole paikallisten 
sähkömääräysten 
mukaista.

KITCHENAID EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VIOISTA.

Pöytämallisten KitchenAid®- 
yleiskoneiden osien takuu

Huoltopisteet
Kaikki huolto on tehtävä valtuutetussa 
KitchenAid-huoltoliikeessä. Ota yhteys 
jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu, ja 
pyydä lähimmän valtuutetun KitchenAid 
huoltoliikkeen nimi.

Suomi: 
KODINKONEHUOLTO, 
Tauno Korhonen Oy, 
Museokatu �5, Töölö,  
00100 HELSINKI, 
Puh: 358/949 5903

Asiakaspalvelu
 Suomi:  IDEATRADE OY 

Bulevardi 30 i  
001�0 HELSINKI

 Tel.: +358/400 5�0 777

 Fax: +358/9 636 656

www.ideatrade.fi

www.KitchenAid.com 
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® KitchenAid, U.S.A.:n rekisteröima tuotemerkki.
TM KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.

Pöytäsekoittimen muoto on KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.
© �006. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.


