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Model 5JE
Citruspresser
Tilbehør til alle KitchenAid® 
Household Mixer.

 

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



2

D
an

sk

2

Indhold
Vigtigt om sikkerhed  ........................................................................................ 3
Citruspresser tilbehørsdele  ............................................................................... 4
Sådan monteres citruspresseren ........................................................................ 4
Sådan bruges citruspresseren ............................................................................ 5
Vedligeholdelse og rengøring ........................................................................... 5
Garanti på tilbehør til KitchenAid® Mixer til husholdningsbrug  ......................... 6
Servicecentre ..................................................................................................... 6
Salgsservice  ...................................................................................................... 6

  

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 skade, 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.
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VIGTIGT OM SIKKERHED
Når du bruger elektrisk udstyr, bør du altid tage nogle grundlæggende 
forholdsregler af hensyn til sikkerheden, herunder:
 1. Læs alle instruktioner.
 2. 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. 
 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, 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. Kontrollér, at der ikke ligger uvedkommende genstande i tragten, inden den 

tages i brug.
 12. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
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Citruspresser tilbehørsdele

Sådan monteres citruspresseren
Samling af citruspresse:

Sæt den runde ende af metalakslen (D) i keglen (B), så stifterne passer i spalten. 
Sæt den firkantede ende af akslen gennem åbningen i stænkskjoldet (A). Sæt 
sien (C) - med den smalle ende først - ind i stænkskjoldets spalter.

A

B

C

D

Stænkskjold (A) — hindrer, at 
saften sprøjter udenfor, og leder 
saften ned i beholderen nedenunder

Kegle (B) — roterer, så saften presses 
ud af citrusfrugter

Si (C) — opsamler frugtkødet og 
skiller frugtkød fra saft

Drivaksel (D) — overfører drivkraft fra 
mixeren til keglen
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KitchenAid
St. Joseph, Michigan USA

Off   Stir   2  4  6  8   10

Solid State Speed Control

Brug:

Citruspresseren er beregnet til at 
presse citron, lime, appelsin og 
grapefrugt. Sæt et glas eller en kande 
under citruspresseren til at opfange 
saften. Sæt mixeren på trin 6. Hold 
godt fast på frugten - i den hule hånd 
- og før den ned over den roterende 
kegle. Drej frugten i alle retninger og 
tryk indad og nedad for at få al saften 
ud. Undervejs renses sien efter behov.

Sådan bruges citruspresseren

Vedligeholdelse og rengøring
Rengøring:

Vaskes i varmt vand tilsat lidt sulfo. Delene kan evt. placeres i opvaskemaskinens 
øverste kurv. Dog råder vi dig til at vaske drivakslen af aluminium i varmt vand 
tilsat lidt sulfo.

Montering af citruspresse:

Sluk for Mixeren inden citruspresseren 
monteres og tag stikket ud af 
kontakten.
1. Alt efter type Mixer vippes 

det hængslede låg op eller 
tilbehørsknappen (E) løsnes ved 
at dreje den mod uret og fjerne 
dækslet over navet. 

2. Sæt citruspresserens akselhus 
(F) i navhullet (G), og se efter, 
at drivakslen sidder præcist i det 
firkantede navhul. Drej eventuelt 
citruspresseren lidt frem og tilbage. 
Når den er rigtigt sat på, passer 
stiften på akselhuset i hakket i 
navhullets kant.

3. Stram tilbehørsknappen (E), til 
citruspresseren sidder helt fast  
på Mixeren.

 

 

 

Sådan monteres citruspresseren
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Garantiens varighed: 

Europa & Australien:
To års fuld garanti fra 
Købsdatoen

KitchenAid
dækker:

Udskiftningsdele
og arbejdsløn ved
reparation for at rette 
mangler i materialer 
eller forarbejdning.
Service skal udføres 
på et autoriseret 
KitchenAid
servicecenter.

KitchenAid
dækker ikke:

A. Reparationer hvis 
Citruspresseren 
bruges til andre 
formål end almindelig 
madlavning i privat 
husholdning.

B. Skader som følge 
af uheld/ulykker, 
ændringer, forkert 
brug, misbrug 
eller installattion/ 
betjening i modstrid 
med det gældende 
lokale stærkstrøms-
reglement.
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KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

Garanti på tilbehør til KitchenAid® Mixer  
til husholdningsbrug 

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  
2605 Brøndby 
Tlf.: 43 20 52 00

Salgsservice
  THUESEN JENSEN A/S:   Sjællandsbroen 2 

2450 COPENHAGEN SV

 Tlf.:  3613 09 20  

www.KitchenAid.com 
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