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Malli 5JE
Sitruspuserrin
Tämä lisälaite on suunniteltu 
käytettäväksi kaikkien pöytämallisten 
KitchenAid®    yleiskoneiden kanssa.
   

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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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 noudata.

Kaikki turvaohjeet kertovat käyttäjälle, mikä mahdollinen vaara on, kuinka 
loukkaantumisvaaraa voidaan pienentää ja mitä voi tapahtua, ellei ohjeita 
noudateta.
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TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET
Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava aina perusturvatoimenpiteitä, joihin 
sisältyy seuraava:
 1.  Lue kaikki ohjeet.
 2. Jotta voisit suojautua sähköiskuja vastaan, 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 poistoaukosta.
 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 kuumaan pintaan, kuten lieteen.
 11. Tarkasta, ettei täyttösuppilossa ole mitään asiaankuulumatonta.
 12. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
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Sitruspuserrin

Sitruspusertimen kokoaminen
Kokoaminen:

Työnnä metallisen vetoakselin pyöreä pää (D) puserrinosaan (B) niin, että 
kiinnitystapit sopivat loveen. Työnnä akselin neliömäinen kanta suojuksessa 
olevaan akselin liittimeen (A). Aseta suodatin (C) kapea pää edeltä  
suojuksen koloon.
 

A

B

C

D

Suojus (A) — estää mehua 
vuotamasta yli ja ohjaa mehun alla 
olevaan astiaan 

Puserrinosa (B) — pyörii ja puristaa 
sitrushedelmistä mehua

Suodatin (C) — kerää hedelmälihan 
ja erottaa sen mehusta

Vetoakseli (D) — siirtää vetovoiman 
sekoittajasta puserrinosaan
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KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

Käyttö:

Sitruspuserrin on tarkoitettu 
sitruunojen, limettien, appelsiinien 
ja greippien pusertamiseen. Kerää 
pusertamasi mehu sitruspuristimen 
alle asetettuun lasiin tai kannuun.  
Käynnistä puserrin nopeudella 6. 
Pidä hedelmää tukevasti kämmenessä 
ja paina sitä puristimen pyörivää 
puserrinosaa vasten. Liikuttele 
hedelmää edestakaisin ja painele sitä 
pyörivää puserrinosaa vasten, jolloin 
hedelmästä irtoaa mehua. Puhdista 
suodatin niin usein kuin tarpeellista.

Sitruspusertimen käyttö

Huolto ja puhdistus
Puhdistus:

Pese lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Sitruspuristimen osat voi 
pestä astianpesukoneen yläkorissa. Suosittelemme kuitenkin, että metallinen 
akseli pestään lämpimässä vedessä miedolla astianpesuaineella.

Kiinnitys:

Ennen sitruspuristimen kiinnittämistä, 
katkaise yleiskoneen virta (asento “0”) 
ja irrota virtajohto.
1. Laitteessasi voi olla kaksi erilaista 

liittimen suojusta: käännä liittimen 
suojus ylös tai löysää lisälaitteen 
nuppi (E) kääntämällä sitä 
vastapäivään ja irrota lisälaitteen 
liitimen suojos. 

2.  Työnnä lisälaiteliittimen akselin 
suojus (F) lisälaiteliittimen kantaan 
(G) ja varmista, että vetoakseli sopii 
liittimen nelömäiseen kantaan.
Kierrä lisälaitetta tarpeen mukaan 
edestakaisin. Kun lisälaite on 

oikeassa asennossa, laitteen akselin 
suojuksen kiinnitystappi sopii 
reunassa olevaan loveen.

3. Kiristä lisälaitteen nuppia (E),
    kunnes laite on tukevasti kiinni            

yleiskoneessa.
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Sitruspusertimen kokoaminen
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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 maksa:

A. Laitteen korjaus, 
jos sitruspuristinta 
käytetään muuhun 
kuin normaaliin 
kotitalouden 
ruoanlaittoon.

B. Vikoja, jotka johtuvat     
ulkopuolisesta 
syystä, muutoksista, 
väärästä käytöstä 
tai asennuksesta/
käytöstä joka ei 
ole paikallisten 
sähkömääräysten 
mukaista.
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KITCHENAID EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN SATUNNAISISTA TAI 
VÄLILLISISTÄ VIOISTA.

Pöytämallisten KitchenAid® -yleiskoneiden 
osien takuu (vain kotikäyttöön)

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 25, Töölö, 
00100 HELSINKI 
puh. 358/949 5903

Asiakaspalvelu
 Suomi:  ARVOKERTA OY    

 Laajakorvenkuja 4B13 
 01620 VANTAA

 T/F: 358 989 83 48

www.KitchenAid.com 

Whirlpool Whirlpool
We changed of distributor. So in the future please replace this address by the following ==)IDEATRADE OYBulevardi 30 i00120 HELSINKITel: +358 400 520777Fax: +358 9 636656www.ideatrade.fiwww.KitchenAid.com
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