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SÄker anvÄnDning av elviSpen

vikTiga SÄkerHeTSföreSkrifTer
när man använder elektriska apparater, bör man alltid följa de grundläggande 
säkerhetsföreskrifterna:

1. Läs	alla	instruktioner.
2. Undvik	risk	för	elektriska	stötar.	Elvispen	får	aldrig	nedsänkas	i	vatten	eller	i	andra	vätskor.
3. Denna	apparat	är	inte	avsedd	att	användas	av	barn	under	8	år	eller	personer	med	nedsatt	
fysisk	eller	mental	förmåga,	eller	brist	på	erfarenhet	och	kunskap,	om	de	inte	övervakas	
eller	först	får	instruktioner	angående	säker	användning	av	apparaten	och	eventuella	risker.	
Barn	får	inte	leka	med	denna	utrustning.	Apparaten	får	endast	rengöras	och	underhållas	
av	barn	under	överinseende	av	vuxen.

4. Dra	ur	elvispens	stickkontakt	ur	vägguttaget	när	maskinen	inte	används,	innan	delar	
monteras	eller	tas	bort	samt	före	rengöring.

5. Undvik	kontakt	med	rörliga	delar.	Håll	händer,	hår,	kläder	liksom	degskrapor	och	andra	
tillbehör	utom	räckhåll	för	visptillsatsen	när	den	används	för	att	minska	risken	för	
personskador	och/eller	skador	på	elvispen.

6. Använd	inte	elvispen	om	sladden	eller	kontakten	är	skadad,	om	fel	har	uppstått	på	elvispen	
eller	om	den	tappats	eller	skadats	på	annat	sätt.	Lämna	in	den	till	närmaste	auktoriserade	
servicecenter	för	undersökning,	reparation	eller	elektrisk	eller	mekanisk	justering.

7. Användning	av	tillbehör	som	inte	rekommenderas	eller	säljs	av	KitchenAid	kan	ge	upphov	
till	brand,	elektriska	stötar	eller	personskador.

8. Använd	inte	elvispen	utomhus.
9. Låt	inte	sladden	hänga	över	en	bordskant	eller	liknande.

10. 	Låt	inte	nätsladden	komma	i	kontakt	med	heta	ytor	(inklusive	spisen).
11. Före	rengöring	måste	du	ta	bort	alla	tillbehör.
12. Denna	produkt	är	endast	avsedd	för	hushållsbruk.

Spara DeSSa inSTrukTiOner

Din och andras säkerhet är mycket viktig.
Vi har lagt in �era säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt. 
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada 
dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden �nns att hitta efter varningssymboler  som 
innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte omedelbart följer instruktionerna.

Du kan dödas eller skadas allvarligt om 
du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken 
för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

FARA

VARNING
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SÄker anvÄnDning av elviSpen

krav på elektrisk utrustning

Spänning:	220-240	VAC
Frekvens:	50/60	Hz
Watt:	85	W

OBS!	Om	stickkontakten	inte	passar	
i	vägguttaget	ska	du	kontakta	en	behörig	
elektriker.	Modifiera	inte	själv	stickkontakten	
på	något	sätt.	Använd	inte	en	adapter.

Sopsortering av förpackningsmaterialet 

Förpackningsmaterialet	består	av	100	%	
återvinningsbart	material	och	är	märkt	
med	återvinningssymbolen	 .	De	olika	
beståndsdelarna	bör	därför	sopsorteras	
i	enlighet	med	anvisningarna	på	den	lokala	
återvinningsstationen.	

kassering av produkten 

-	Den	här	produkten	är	märkt	enligt	
EG-	direktivet	2002/96/EC	rörande	
avfall	från	elektrisk	och	elektronisk	
utrustning	(Waste	Electrical	and	
Electronic	Equipment,	WEEE).	

-	Genom	att	sedan	slänga	denna	produkt	
på	ett	riktigt	sätt	bidrar	du	till	att	värna	
om	miljö	och	hälsa.	

-	Om	symbolen	 	finns	på	produkten	eller	
i	den	medföljande	dokumentationen	får	den	
inte	slängas	i	hushållssoporna	utan	måste	
lämnas	till	återvinningsstationen	och	sorteras	
som	elskrot.	

Mer	detaljerad	information	om	hantering,	
återvinning	och	återanvändning	av	denna	
produkt	kan	du	få	från	lokala	myndigheter,	
avfallsentreprenör	eller	från	butiken	där	
du	köpte	produkten.	

avfallshantering av elektrisk utrustning
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Delar OCH TillBeHör

Mixerstav

Turbovispar

Degkrokar 

elsladd 
med vridlås

greppvänligt 
handtag frigöringsknappHastighetsreglage

luftventiler

16-trådars ballongvisp

Stöd

Sladdband 

förvaringsväska
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Delar OCH TillBeHör

Tillbehör användning

Turbovispar kakdeg
kaksmet

Mixerstav smoothies
milkshakes
såser
salladsdressing

Degkrokar jästdeg

16-trådars	ballongvisp vispgrädde
vispade	äggvitor
såser
desserter

Förvaringsväska för	förvaring	av	alla	tillbehör

MOnTering av Din elviSp

Montera på tillbehören 

1 Dra	ur	elvispens	stickkontakt	ur	eluttaget.

VARNING
Risk för personskada

Dra ur köksmaskinens sladd 
innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, 
skärsår eller blåmärken.

vikTigT!	Läs	noga	igenom	och	följ	
anvisningarna	för	att	säkerställa	att	du	
använder	elvispen	på	rätt	sätt.

guide till tillbehören
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MOnTering av Din elviSp

Ta av tillbehören

2 Stick	in	det	tillbehörsskaft	som	är	
utrustat	med	låsringen	(D)	i	den	största	
öppningen	på	elvispen.	Passa	in	flänsarna	
på	skaftet	med	skårorna	i	öppningen.	
Tryck	tills	skaftet	låses	på	plats.

2 Tryck	på	frigöringsknappen	för	att	
kunna	ta	loss	tillbehören	från	elvispen.	
	

1 Om	elvispen	är	igång	måste	du	först	
stänga	av	den	genom	att	skjuta	reglaget	
till	läge	”O”	(OFF).	Dra	ur	elvispens	
stickkontakt	ur	eluttaget.

3 Stick	in	tillbehöret	utan	låsring	(C)	
i	den	mindre	öppningen	(A).	Passa	in	
och	tryck	tills	skaftet	låses	på	plats.

OBS! Om	tillbehöret	saknar	låsring	kan	
det	användas	i	valfri	öppning	(A	eller	B).	
Tillbehör	med	låsring	kan	endast	användas	
med	den	större	öppningen	(B).	

C D

D
B

B

a

Om	tillbehören	utgörs	av	ett	par	(turbovispar,	
degrokar)	finns	det	ett	tillbehör	med	låsring	
(D)	och	ett	utan	(C).	Om	tillbehören	består	
av	en	enhet	finns	det	några	med	låsring	(D)	
(mixerstav)	och	några	utan	(C)	(visp).



7

Sv
en

sk
a

anvÄnDning av Din elviSp

2 Skjut	reglaget	till	läge	”I”	(ON).	Motorn	
börjar	automatiskt	på	hastighet	1.	
På	hastighetsindikatorn	tänds	då	”1”.

4 När	du	har	vispat	klart	skjuter	du	
reglaget	till	läge	”O”	(OFF).	Dra	ur	
elvispens	stickkontakt	ur	uttaget	innan	
du	tar	av	tillbehören.

3 Tryck	på	uppilknappen	om	du	vill	
höja	hastigheten.	Du	kan	även	sänka	
hastigheten	genom	att	trycka	på	
nedpilknappen.	Mer	information	finns	
i	avsnittet	”Välja	hastighet”.

OBS! Elvispen	börjar	automatiskt	på	
hastighet	1	varje	gång	du	slår	på	den,	
oavsett	vilken	hastighet	som	användes	
när	den	senast	stängdes	av.

använda hastighetsreglaget 

1 Sätt	i	elvispens	stickkontakt	i	eluttaget.

VARNING
Risk för personskada

Dra ur köksmaskinens sladd 
innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, 
skärsår eller blåmärken.

KitchenAids	elvisp	blandar	snabbare	och	noggrannare	än	de	flesta	andra	elektriska	vispar.	
Därför	måste	blandningstiden	i	de	flesta	recept	minskas	för	att	förhindra	alltför	hård	
blandning.	Visparna	på	den	här	modellen	är	större	och	ger	därför	kortare	blandningstider.

För	att	få	till	den	ideala	blandningstiden	bör	du	hålla	noga	koll	på	smeten	eller	degen	och	sluta	
blanda	när	den	har	fått	den	konsistens	som	står	i	receptet,	till	exempel	”smidig	och	krämig”.	
De	bästa	blandningshastigheterna	kan	du	läsa	mer	om	i	”Välja	hastighet”.
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anvÄnDning av Din elviSp

välja hastighet

Elvispen	har	9	hastigheter	men	börjar	alltid	på	den	lägsta	(hastighet	1).	
Om	du	höjer	hastigheten	tänds	hastighetsindikatorn	med	den	siffra	som	
motsvarar	den	valda	hastigheten.

OBS! Använd	degkrokarna	till	att	blanda	och	knåda	deg.	Turbovisparna	är	inte	gjorda	för	
att	klara	det.

Hastighet Tillbehör Beskrivning

1 För	långsam	omrörning,	inblandning	och	
uppstart	av	alla	arbetsuppgifter.	Används	för	
att	blanda	in	nötter,	chokladbitar,	riven	ost,	
hackad	lök,	oliver	och	andra	ingredienser	som	
består	av	större	bitar.

2 Blanda	mjöl	och	andra	torra	ingredienser	
med	vätska	eller	andra	fuktiga	tillsatser.		
	
Knåda	jästdeg	(bröd,	pizza)	med	degkrokarna.

3 Blanda	rinnig	smet	till	exempelvis	pannkakor	
eller	våfflor.

4 Till	kompakta	blandningar	som	kakdeg.	

5 Blanda	tjocka	degar	till	exempelvis	muffins	
eller	småkakor.	Mosa	potatis	eller	squash.

6 Blanda	smör	och	socker.	Blanda	frosting.

7 I	slutfasen	av	blandning	av	smet	till	kakor	
och	annat.

8 Vispa	grädde	och	blanda	mousser.	
	
	
Blanda	vätskor	(milkshake,	såser)	och	
emulgera	salladsdressing.

9 Vispa	äggvita	och	blanda	marängsmet.	
	
	
Blanda	vätskor	(milkshake,	såser)	och	
emulgera	salladsdressing.
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SköTSel OCH rengöring

Risk för elektriska stötar
Sänk inte ner apparaten i vatten.
Om du gör det kan det resultera 
i dödsfall eller brand.

VARNING VARNING
Risk för personskada

Dra ur köksmaskinens sladd 
innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, 
skärsår eller blåmärken.

rengöra motorkroppen

rengöra tillbehören

1 Koppla	från	strömmen	till	elvispen	
innan	den	rengörs.	Torka	av	sladden	
och	sladdbandet	med	en	fuktig	trasa.	
Torka	sedan	torrt	med	en	mjuk	trasa.

Före	rengöring	måste	du	alltid	ta	av	alla	
tillsatser	från	motorkroppen.	Tillbehören	kan	
maskindiskas	eller	handdiskas	i	varmt	vatten	
med	diskmedel.	Skölj	och	torka.

OBS! Sänk	inte	ner	elvispens	motorkropp	
i	vatten.

Prova	att	lösa	problemet	med	förslagen	nedan	
för	att	undvika	onödiga	servicekostnader.
1. Sitter	elvispens	kontakt	i	uttaget?
2. Är	säkringen	för	elvispens	uttag	hel?	
Se	till	att	huvudbrytaren	är	tillslagen,	
om	sådan	finns.

felSökning

3. Dra	ur	kontakten	till	elvispen	och	sätt	
i	den	igen.

Om	problemet	inte	kan	lösas	med	stegen	
ovan	läser	du	avsnittet	”Garanti	och	service"	
för	mer	information.

Gör	så	här	om	det	blir	fel	på	elvispen	eller	om	den	slutar	fungera:

2 Torka	av	elvispen	med	en	fuktig	trasa.	
Torka	sedan	torrt	med	en	mjuk	trasa.	
	



10

garanTi OCH ServiCe

Garantins 
giltighetstid:

KitchenAid kommer 
att betala för:

KitchenAid betalar inte för:

Europa, 
Mellanöstern 
och Afrika:

För modell 
5KHM9212: 
Två års fullständig 
garanti räknat 
från inköpsdatum.

Reservdelar och arbets
kostnader för reparation 
av fel i material eller 
utförande. All service måste 
utföras av ett auktoriserat 
KitchenAid servicecenter.

A.  Reparationer om elvispen 
används för andra ändamål 
än normal matberedning.

B.  Skador orsakade av 
olyckshändelse, ändringar, 
felaktig användning, 
missbruk eller installation/
använding som inte skett 
i enlighet med lokala 
elföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

kitchenaids garanti för elvispar

©	2013.	Alla	rättigheter	förbehålls.
Specifikationerna	kan	ändras	utan	förbehåll.

 
www.kitchenaid.eu

Servicecenter

kundtjänst

All	service	måste	utföras	lokalt	av	ett	
auktoriserat	KitchenAid	servicecenter.	
Kontakta	återförsäljaren	för	enheten	för	
att	få	namnet	på	närmaste	auktoriserade	
KitchenAid	servicecenter.

el & Digital 
Ringvägen	17	
118	53	STOCKHOLM	
08-845180
Caricon electric 
Odinsplatsen	9	
411	02	GÖTEBORG	
0700-906591
rakspecialisten 
Möllevångsgatan	34	
214	20	MALMÖ	
040-120770

SeBaSTian aB 
Österlånggatan	41/Box	2085	
S-10312	STOCKHOLM	
Tel:	08-555	774	00


