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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

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

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grund
läggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner� Om apparaten används felaktigt 
kan det leda till personskada�

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

3. Fruktköttsbehållaren måste sitta på plats när 
maskinen används�

4. Se alltid till att locket på juicemaskinen är ordentligt 
stängt innan motorn sätts på� Ta inte av locket medan 
juicemaskinen är igång�

5. Försök inte att sätta lockets låsmekanism ur spel�
6. Stäng av juicemaskinen och koppla ur den ur vägguttaget 

när den inte används, efter varje användning, innan delar 
monteras eller avmonteras och innan du rengör den� 
Kontrollera att motorn har stannat helt innan du tar 
isär juicemaskinen� 

7. Öppna inte maskinen förrän bladen och den roterande 
silen har stannat�

8. Undvik kontakt med rörliga delar�

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

9. Knivbladen är vassa� Var försiktig när du hanterar vassa 
skärblad, när skålen töms och vid rengöring�

10. Stoppa inte ned fingrarna eller andra föremål i juice maskinens 
öppning medan den är igång� Om frukt-/grönsaksbitar fastnar 
i öppningen använder du påmataren eller en bit frukt/grönsak 
för att pressa ned den� Mata aldrig in frukt/grönsaker för hand� 
Använd alltid påmataren� Om detta inte fungerar stänger 
du av motorn och tar isär juicemaskinen� Avlägsna därefter 
kvarvarande frukt/grönsaker�

11. Använd inte apparaten utomhus�
12. Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att apparaten 

inte används som leksak� Apparaten ska inte användas av barn� 
Apparaten och dess sladd ska hållas utom räckhåll för barn� 
Barn ska inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt�

13. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 
med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på 
erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt 
samt förstår eventuella risker�

14. Använd inte apparaten om silen eller de roterande delarna 
är skadade� Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade 
servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk 
eller mekanisk justering�

15. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är 
skadad, om det uppstått något tekniskt fel på apparaten 
eller om den har tappats i golvet eller på annat sätt skadats� 
Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade service-
center för undersökning och reparation, eller elektrisk 
eller mekanisk justering�

16. Undvik risk för elektriska stötar genom att aldrig sänka 
ned juicemaskinens huvuddel i vatten eller andra vätskor�

17. Sänk inte ned huvuddelen i vatten eller någon annan 
vätska då den kan skadas av detta�

18. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande�
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Spänning: 220–240 Volt växelström
Frekvens: 50 Hertz
Motoreffekt: 230 Watt

OBS: Om stickkontakten inte passar 
i vägguttaget ska du kontakta en behörig 
elektriker� Modifiera inte själv stick kontakten 
på något sätt� Använd inte en adapter�

Använd inte förlängningssladd� Låt behörig 
elektriker eller servicepersonal installera 
ett eluttag nära köksmaskinen om sladden 
är för kort�

Brandrisk

Använd inte förlängningssladd.

Om du gör det kan det resultera 
i dödsfall eller brand.

VARNING

Krav på elektrisk utrustning

Avfallshantering av elektrisk utrustning

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/EG 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� 

19. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande 
användningsområden, såsom: 
-   i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor 

och i andra arbetsmiljöer
-   i gårdshus
-   av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
-   i miljöer av typen bed and breakfast�

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELAR OCH FUNKTIONER
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING DELAR OCH FUNKTIONER

Tvådelad påmatare

Delar och tillbehör

Roterande 
knivbladsenhet

Övre fruktköttsfilter

Avtagbart galler 
och avtagbar 
droppbricka

Nedre fruktköttsfilter

Mosfilter

Juicemaskinens 
huvuddel

Matartratt

Juiceskål 

Lock till 
juicemaskinen

Fruktköttspip

Påmatarrör

Nätkorg

Fruktkötts
behållare Juicebehållare

Skumfilter

Lock till 
juicebehållare

 Rengöringsborste 
(för nätkorgarna)

Förvaringsväska 
för filter
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MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Montering av delar till juicemaskin med maximal utvinning

1 Skjut packningen på plats bakom 
fruktköttspipen�

Före första användningen
Innan du använder juicemaskinen för första gången ska juicemaskinens huvuddel torkas 
ren med en fuktig trasa� Alla övriga delar ska diskas för hand eller i översta facket på 
diskmaskinen� Se avsnittet ”Skötsel och rengöring”� 

2 Placera skålen i juicemaskinens huvuddel�

3 Sätt i nätkorgen i skålen� 
 4 Placera det filter du vill använda i filter-

hållaren, och se till att inpassnings märket 
hamnar i linje med märket på skålen�

Inpassnings
markörer

MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

W10670861B_Translation_SV.indd   122 7/30/14   1:28 PM



123

Sv
en

sk
a

MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING MONTERING AV JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

7 Placera matartratten på påmatarröret� 
För in påmataren i påmatarröret� 8 Placera juicebehållaren under juice-

skålen och fruktköttsbehållaren under 
fruktköttspipen�

5 Sätt ner knivbladsenheten i filtret� 
 
 

6 Sätt på locket på juicemaskinen och 
passa in ”upplåst”-ikonen på locket 
mot den röda pilen på juiceskålen� Vrid 
locket medurs tills det klickar på plats�
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ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

Göra juice

Innan du börjar pressa juice: Stora frön 
och kärnor måste tas bort innan du gör 
juice för att undvika skador på knivenheten 
eller filtren� Detta inkluderar frukter 
som t�ex� nektariner, persikor, mangor, 
aprikoser, plommon och körsbär�

3 Om du vill göra mos, ser du till att 
gummi packningen sitter på plats och att 
mosfiltret används� Dra ut frukt kötts-
pipen� Detta är det stängda läget� När 
fruktköttspipen är stängd rinner juice och 
fibrer ut genom juicepipen som mos�

2 Om du vill göra juice ska fruktkötts-
pipen alltid vara intryckt� Detta är det 
öppna läget� När fruktköttspipen är 
öppen rinner fruktkött ut genom frukt-
kötts pipen och separeras från juicen� 

Fruktkött

Juice

1 Anslut i ett jordat eluttag�

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING

ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

TIPS FÖR BRA RESULTAT
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ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING ANVÄNDA JUICEMASKIN MED MAXIMAL UTVINNING

5 Lägg bitarna som ska bli till juice 
i trattmataren� För sakta ned frukt-/
grönsakbitarna i juiceskålen med hjälp 
av påmataren�  

Se upp för de roterande knivbladen.

Använd alltid påmataren.

Håll �ngrarna borta från öppningarna.

Förvaras utom räckhåll för barn.

I annat fall �nns risk för att 
skärskador uppstår eller �ngrarna 
skärs av.

VARNING

4 Flytta på/av-knappen till  �

6 Det kan hända att fruktkött ansamlas 
i filtret och knivbladsenheten och 
orsakar stopp� Du rensar bort det 
ansamlade fruktköttet genom att flytta 
på/av-knappen till  och sedan till � 

TIPS FÖR BRA RESULTAT

Snabbtips

Innan du börjar pressa juice:
• Tvätta frukt och grönsaker noggrant, 

och se till att de är fria från jord, blad 
och kvistar� Små blad på t�ex� jordgubbar 
behöver inte tas bort�

• Pressa inte djupfrysta frukter eller grönsaker, 
eftersom det kan skada juice maskinen� 
Du får allra bäst resultat om du använder 
färska frukter eller grönsaker�

• Stora frön och kärnor måste tas bort innan 
du gör juice för att undvika skador på 
knivenheten eller filtren. Detta inkluderar 
frukter som t�ex� nektariner, persikor, 
mangor, aprikoser, plommon och körsbär� 

• Skala alltid frukt med hårt eller oätligt 
skal� Det gäller t�ex� mango, citrusfrukter, 
melon och ananas�

OBS: Vi rekommenderar att du pressar 
juice med maskinen i högst 25 minuter 
åt gången� Låt sedan juicemaskinen 
svalna under 10–15 minuter innan du 
återupptar användningen�
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TIPS FÖR BRA RESULTAT

• Vissa grönsaker, t�ex� gurka eller gul squash, 
behöver inte alltid skalas; det beror på hur 
hårt skalet är och vad som står i receptet� 
Om du lämnar skalet på får den färdiga 
juicen en något annorlunda färg och smak� 

Medan du pressar juice:
• Du får allra bäst resultat om du för in 

en bit i taget av ingredienserna�
• Om du pressar selleri tillsammans med 

andra frukter/grönsaker rekommenderar 
vi att du varvar sellerin med de andra 
ingredienserna för att undvika att det bildas 
ansamlingar av fruktkött i juiceskålen�

• När du gör juice av bladgrönsaker som 
spenat eller grönkål rekommenderar vi 
att du kombinerar dem med vatten- eller 
fiberrika frukter och grönsaker för att få 
ett bättre juiceflöde och större mängd 
utvunnen juice�

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöring av juicemaskin med maximal utvinning

1 Så här tar du isär juiceskålen: 
Ta av locket� Ta bort knivenheten� 
Lyft ut det hopsatta filtret och filter-
hållaren ur skålen och ta isär dem� 

2 Så här tar du isär fruktköttspipen för 
rengöring: Dra ut packningen bakom 
pipen� Dra lätt i packningen medan du 
skjuter pipen in mot juiceskålens mitt�

VIKTIGT: Juicemaskinens huvuddel ska inte diskas eller nedsänkas i vatten eller någon annan 
vätska, eftersom det kan skada maskinen� Alla andra delar kan maskindiskas i övre facket�

Innan du rengör maskinen ska du kontrollera att den är avstängd och att kontakten är 
utdragen ur uttaget�

• Det går inte att göra juice av bananer�
• Sila bort kärnor/partiklar ur juicen och 

minska skumbildningen genom att 
använda skumfiltret.

När du har pressat juice:

• Uppsamlat fruktkött kan användas i annan 
matlagning eller som kompost i trädgården, 
om du inte vill slänga det�

För enkel rengöring:

• Rengör juicemaskinens delar under 
användningen, så undviker du att juice 
och fruktkött torkar in�

• Efter varje användning sköljer du omedelbart 
de borttagbara delarna i varmt vatten, så att 
juice och fruktkött avlägsnas� Du kan behöva 
använda rengöringsborsten för att få bort allt 
fruktkött från filtret. Låt delarna lufttorka.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
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TIPS FÖR BRA RESULTAT

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

4 Använd varmt vatten och diska bort alla 
frukt-/grönsaksrester från nätkorgen 
med borsten� 
 
 
 
 
 
 

3 Torka av juicemaskinens huvuddel med 
en trasa fuktad med varmt vatten� Undvik 
att använda slipande rengörings medel 
eller rengörings svampar, eftersom de 
kan repa juice maskinen� Torka noga med 
en mjuk trasa� Juicemaskinens huvuddel 
ska inte diskas eller nedsänkas i vatten 
eller någon annan vätska, och inte heller 
diskas i diskmaskin, eftersom det kan 
skada maskinen�

OBS: Juice kan droppa ned i droppbrickans galler efter användning av maskinen� 
Både droppbrickan och dess galler kan tas loss och diskas högst upp i diskmaskinen�

5 Alla delar utom juicemaskinens huvuddel kan maskindiskas i övre facket�
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FELSÖKNING

Juicemaskinen med maximal utvinning fungerar inte

• Kontrollera att juicemaskinen är ansluten 
till ett jordat vägguttag� Om den är ansluten 
ska du kontrollera att inte någon säkring 
eller kretsbrytare har brutit strömmen till 
det uttag som maskinen är ansluten till� 

• Kontrollera att juicemaskinen har satts 
samman på korrekt sätt� Se avsnittet 
”Montering av juicemaskin med 
maximal utvinning”�

• Kontrollera att filtret är rent och fritt 
från fruktkött. Om det finns för mycket 
fruktkött i filtret måste det tas bort, 
eftersom det påverkar maskinens funktion� 
Se avsnittet ”Rengöring av juicemaskin 
med maximal utvinning”�

• Det kan ha blivit stopp i juicemaskinen� 
Stäng av maskinen och kör den i motsatt 
riktning� Stäng av igen, dra ur kontakten, 
ta bort locket och rensa bort ansamlat 
fruktkött� Se avsnittet ”Rengöring av 
juicemaskin med maximal utvinning”�

 Om du inte kan komma till rätta med 
problemet: Se avsnittet ”Garanti och 
service”� Lämna inte in juicemaskinen till 
återförsäljaren – de kan inte tillhandahålla 
service. Serienumret för service finns på 
botten av juicemaskinens huvuddel�

•  Kontrollera att gummipackningen i botten 
på juicemaskinen är placerad på rätt sätt�

Juicen rinner inte ut i tillräcklig mängd eller rinner ut 
ur fruktköttsutloppet

Ett skärande eller klickande ljud uppstår under juicetillverkningen

• Ett skärande ljud är normalt� Det är 
ljudet som uppstår när juice pressas 
av knivenheten�

• Skakningar är normalt� Det är tecken 
på att motorn fungerar korrekt�

Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs 
kan detta ge upphov till dödsfall, 
brand eller elektriska stötar.

VARNING

GARANTI OCH SERVICE
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FELSÖKNING GARANTI OCH SERVICE

Garanti för KitchenAids juicemaskin med maximal utvinning

Garantins giltighetstid: KitchenAid kommer 
att betala för:

KitchenAid betalar 
inte för:

Europa, Mellanöstern 
och Afrika: 
Fem års fullständig garanti 
räknat från inköpsdatum.

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

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

B.  Skador till följd av 
olyckor, förändringar, 
felaktig användning, 
ovarsam hantering eller 
installation/användning 
som inte uppfyller lokala 
elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

© 2014� Alla rättigheter förbehålls� 
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

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
Centralservice i Osby AB 
Tegvägen 4 
283 44 OSBY 
0479-13048

SEBASTIAN AB 
Österlånggatan 41/Box 2085 
S-10312 STOCKHOLM 
Tel: 08-555 774 00
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