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säkerhetsföreskrifter för råsAftcentrifugen

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

3. Undvik kontakt med rörliga delar�
4. Stoppa inte ned fingrarna eller andra föremål i matarröret 

medan maskinen är igång� Om frukt-/grönsaksbitar fastnar 
i öppningen använder du påmataren eller en bit frukt/grönsak 
för att pressa ned den� Använd aldrig händerna för att mata 
på� Den medföljande påmataren ska användas� Om detta inte 
fungerar stänger du av motorn och tar isär råsaftcentrifugen� 
Avlägsna därefter kvarvarande frukt/grönsaker�

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

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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säkerhetsföreskrifter för råsAftcentrifugen

6. Stäng av råsaftcentrifugen och koppla ur den ur vägguttaget 
när den inte används, innan delar monteras eller avmonteras 
och innan du rengör den� Kontrollera att motorn har stannat 
helt innan du tar isär juicemaskinen� 

7. Använd inte apparaten utomhus�
8. 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�

9. 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�

10. Använd inte en apparaten om nätsladden eller stickkontakten 
är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har 
tappats eller skadats på annat sätt�

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

12. Sänk inte ner råsaftcentrifugens huvuddel i vatten eller i andra 
vätskor, då det kan innebära risk för elektriska stötar�

13. 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
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säkerhetsföreskrifter för råsAftcentrifugen

Spänning: 220–240 Volt växelström
Frekvens: 50-60 Hertz

Obs! Om stickkontakten inte passar 
i vägguttaget ska du kontakta en behörig 
elektriker� Modifiera inte själv stickkontakten 
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/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� 
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DeLAr Och funktiOner

Delar och tillbehör

Juiceskål 

skålenhet

hastighetsvred med 
två lägen (hög/låg) 
och på/avknapp

Lock till 
råsaftcentrifugen

huvuddel (motordel)* 

 rengöringsborste 
(för juicefiltret)

Juicefilter

korg

fruktkötts
pip

påmatarrör

påmatare

fruktkötts
behållare med 
stor kapacitet

1000milliliters 
juicebägare med 

antiskumlock

krage för justering 
av mängden 

fruktkött

* Rengör endast med torr trasa� Mer information finns i avsnittet ”Skötsel och rengöring”�

Juicepip med droppstopp

(sedd underifrån)
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MOnterA råsAftcentrifugen

före första användning

Montera råsaftcentrifugens delar

Råsaftcentrifugen levereras helt monterad 
i kartongen� Innan du använder den första 
gången bör du först ta bort fruktkötts-
behållaren och därefter ta isär resten av 
enheten� Fruktköttsbehållaren måste dras 
ut ur apparaten innan locket kan tas av� 
När du har tagit isär apparaten diskar du 
alla delar och tillbehör, antingen för hand 
eller i diskmaskin� Mer information finns 
i avsnittet ”Skötsel och rengöring”� 

Obs! Den här produkten är avsedd endast 
för hushållsbruk�

viktigt: Ställ råsaftcentrifugen på en torr, plan arbetsbänk med hastighetsvredet vänt mot 
dig� Sätt inte i kontakten i vägguttaget innan råsaftcentrifugen har satts ihop fullständigt�

Ta bort fruktköttsbehållaren� Ta tag 
i matarröret på råsaftcentrifugens lock och 
vrid moturs för att lossa det från apparaten�

1 Placera juiceskålen i skålenheten� 
 
 
 
 
 

2 Ställ in kragen för justering av mängden 
fruktkött på önskad mängd: lite fruktkött, 
medelmycket fruktkött eller mycket 
fruktkött� Du justerar detta genom att 
trycka in knappen på kragen och vrida 
tills du hör att den klickar på plats på 
den önskade inställningen� 

Lite 
fruktkött

Mycket 
fruktkött

Medelmycket 
fruktkött
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MOnterA råsAftcentrifugen

Obs! Juicebägarens lock är utrustad med 
ett skumskydd� Om du vill ha juice med 
skum tar du bara bort locket innan du häller 
upp juicen�

6 Skjut in fruktköttsbehållaren under den 
längre delen av locket tills den vilar 
mot motordelen�

5 Passa in den utskjutande listen på insidan 
av matarröret i skåran i påmataren, 
och tryck ned påmataren i röret�

7 Ställ juicebägaren under juicepipen� 
Kontrollera att juicepipen är nedfälld�

roterande 
nav

3 Placera korgen i juiceskålen på det 
roterande navet� Vrid på korgen tills 
flikarna på kragens insida passas in 
i skårorna på navet och korgen enkelt 
glider på plats�

4 Placera apparatens lock på skålenheten 
så att lockets längre del hamnar lite 
till höger om fruktköttspipen� Ta tag 
i matarröret och vrid locket medurs 
tills det klickar fast�
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AnvänDA råsAftcentrifugen

göra juice

Innan du startar råsaftcentrifugen kontrollerar 
du att delarna är korrekt monterade 
och att kragen för justering av mängden 
fruktkött är rätt inställd för ditt recept 
(se ”Montera råsaftcentrifugen”)� 

Anslut kontakten till ett jordat uttag� 

1 Vrid hastighetsvredet till önskad 
inställning� Se tabellen för val av 
hastighet i avsnittet ”Tips för bra 
resultat” för mer information� 
Tryck på på/av-knappen (  ) för 
att slå på råsaftcentrifugen�

2 Med motorn igång för du ned livs-
medlen i matarröret med hjälp av 
påmataren� Efter hand som apparaten 
bearbetar livsmedlen rinner juicen 
ned i juicebägaren, medan fruktköttet 
hamnar i fruktköttsbehållaren�

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

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
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AnvänDA råsAftcentrifugen

tips för brA resuLtAt

Obs! Låt inte fruktköttsbehållaren bli överfull när du gör juice, eftersom det kan påverka 
apparatens funktion� 

Gör så här om du behöver tömma behållaren medan du använder apparaten: Stäng av 
råsaftcentrifugen genom att trycka på på/av-knappen� När apparaten är avstängd tar 
du bort fruktköttsbehållaren och tömmer den� Glöm inte att sätta tillbaka den tomma 
behållaren innan du sätter på apparaten igen och fortsätter göra juice�

tips: Fäll upp juicepipen när du tar bort juicebägaren så undviker du spill� 

tabell för val av hastighet

Livsmedel Hastighet

Äpplen

Aprikoser (utan kärnor)

Rödbetor (ansade)

Blåbär

Broccoli

Brysselkål (ansade)

Morötter

Blomkål

Selleri

Gurka (skalad)

Fänkål

Druvor (kärnfria)

Grönkål

Kiwifrukter (skalade)

Livsmedel Hastighet

Mango 
(skalade, utan kärna)

Melon 
(skalad, utan kärnor)

Nektariner (utan kärna)

Apelsiner (skalade)  eller 

Persikor (utan kärna)

Päron (med 
stjälkarna borttagna)

 för hårda 
frukter eller 

 för mjuka

Ananas (skalad)

Plommon (utan kärnor)

Hallon

Spenat

Jordgubbar

Tomater

Vattenmelon (skalad)
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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 råsaftcentrifugen� 
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 korgen� Detta inkluderar frukter 
som t�ex� nektariner, persikor, mango, 
aprikoser, plommon och körsbär� 

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

• 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�

när du har pressat juice:

• Ibland kan delar av frukt eller grönsaker 
finnas kvar i fruktköttet när juicen har 
utvunnits� Om du ska använda fruktköttet 
till matlagning, tar du först bort dessa bitar�

• 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 löstagbara 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

ta isär råsaftcentrifugen

1 Stäng av råsaftcentrifugen genom 
att trycka på på/av-knappen (  )� 
Dra ur kontakten�

2 Ta bort fruktköttsbehållaren genom att 
dra ut den ur råsaftcentrifugen� 
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skötseL Och rengöring

3 Ta tag i matarröret på råsaftcentrifugens 
lock och vrid moturs för att lossa det 
från apparaten� 

4 Det kan ha fastnat fruktkött på 
undersidan av locket� Skrapa av detta 
i fruktköttsbehållaren med hjälp av den 
platta sidan på rengöringsborsten�

5 Lyft försiktigt ut juiceskålen ur 
skålenheten med korgen på plats�

Obs! För enkel rengöring rekommenderar 
vi att du håller dig över diskhon när du tar 
bort korgen ur juiceskålen�

6 Lyft ut korgen ur juiceskålen� 
 
 
 

7 ta bort kragen för justering av 
mängden fruktkött från juicefiltret 
för rengöring: Vrid på kragen för att 
lossa den� Tryck ned fjäderknappen och 
kragen och ta bort den ur filtret�

skötseL Och rengöring
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skötseL Och rengöring

rengöra råsaftcentrifugen

2 Lägg juicefiltret i blöt i varmt vatten med 
diskmedel i 10 minuter� Håll filtret under 
rinnande vatten och använd rengörings-
borsten för att få bort alla eventuella 
matrester ur filtret� 

1 Torka av motordelen och sladden med 
en mjuk, fuktig trasa� Låt alla delar 
torka grundligt� Använd inte slipande 
rengöringsmedel eller skursvampar� 

viktigt: Råsaftcentrifugens motordel ska inte diskas eller nedsänkas i vatten eller någon annan 
vätska, eftersom det kan skada apparaten� Alla andra delar kan maskindiskas i övre facket�

Innan du rengör apparaten ska du kontrollera att den är avstängd och isärplockad på rätt sätt 
samt att kontakten är utdragen� Se ”Ta isär råsaftcentrifugen”�

Obs! Det finmaskiga nätet i juicefiltret kan täppas igen om fruktkött får torka in på filtret� 
Rengör det omedelbart efter användning� 

När du har rengjort filtret håller du upp det mot ljuset så att du ser att inga rester finns 
kvar i maskorna� Om det finns rester kvar upprepar du steg 2�

3 Korgen och alla övriga delar förutom motordelen kan diskas i varmt vatten med diskmedel 
eller högst upp i diskmaskinen�



Sv
en

sk

13

skötseL Och rengöring

feLsökning

råsaftcentrifugen går inte igång när den är påslagen

Motorn låter ansträngd när apparaten används

Det ansamlas fruktkött i korgen

Det är för mycket vätska i fruktköttet; apparaten utvinner inte 
tillräckligt mycket juice

Juice sprutar ut ur pipen

rengöringstips

• Kontrollera att råsaftcentrifugen har 
monterats korrekt och att locket är låst�

• Avbryt användningen� Ta isär och rengör 
råsaftcentrifugens lock enligt anvisningarna 
i avsnittet ”Skötsel och rengöring”� Skrapa 
bort fruktköttet, montera delarna igen och 
återuppta användningen�

• Prova med en lägre hastighet och mata 
ned ingredienserna långsammare�

• Du har valt fel hastighet för den aktuella 
ingrediensen, och därför belastas motorn 
extra hårt�

• Efter varje användning sköljer du omedelbart 
alla borttagbara delar 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.

• Diska delarna direkt efter användning, 
så undviker du fläckar från frukter och 
grönsaker på plasten�

• Om apparatens delar har missfärgats av 
ingredienser lägger du alla plastdelar i en 
lösning bestående av vatten och tio procent 
citronjuice� Du kan även rengöra delarna 
med ett rengöringsmedel utan slipmedel� 
Lägg inte plastdelarna eller korgen i blöt 
i blekmedel för att få bort fläckar.

• Ta hjälp av tabellen för val av hastighet 
i avsnittet ”Tips för bra resultat”, och välj 
rätt hastighet för ingrediensen�

• När det ansamlade fruktköttet har tagits 
bort kan du prova att växla mellan mjukare 
och hårdare frukter och grönsaker�

• Juicefiltret kan ha blivit igentäppt. 
Ta isär apparaten och rengör filtret 
enligt anvisningarna i avsnittet 
”Skötsel och rengöring”�

• Kontrollera inställningen för fruktkött� 
Den kan behöva justeras beroende på 
hur tjock du vill ha juicen�

• Kontrollera att juicebägaren står dikt an 
mot apparaten�
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gArAnti Och service

garanti för kitchenAids råsaftcentrifug

garantins giltighetstid:
kitchenAid kommer 
att betala för:

kitchenAid betalar 
inte för:

europa, Mellanöstern 
och Afrika: 
två 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 råsaft
centrifugen används för 
andra ändamål än normal 
matberedning i hemmet.

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


