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Ruokasuppilo  
Malli 5fT

Tämä lisälaite on suunniteltu 
käytettäväksi kaikkien 
pöytämallisten 

KitchenAid®-yleiskoneiden 
kanssa.
Käyttöä esittävä valokuva. Lihamylly 5FGA 
ei kuulu 5FT-malliin. 
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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 kaikki 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 
noudateta. 

Kaikki turvaohjeet kertovat käyttäjälle, mikä mahdollinen vaara on, kuinka loukkaan-
tumisvaaraa voidaan pienentää ja mitä voi tapahtua, ellei ohjeita noudateta.

Pöytämallisen yleiskoneen  
lisälaitteeseen liittyvä käyttöturvallisuus

TÄRKEÄT TURVAOHJEET
Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava aina perusturvatoimenpiteitä, joihin sisältyy 
seuraavaa: 
 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 irrottat osia ja 

ennen puhdistusta. 
 5.  Vältä koskemasta liikkuviin osiin. Älä laita sormiasi tyhjennysaukkoon. 
 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 lisälaitteiden käyttö voi 
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen. 

 8.  Älä käytä konetta ulkona. 
 9.  Älä anna johdon riippua työpöydän reunan yli. 
 10.  Älä koskaan syötä ruoka-aineksia käsin. Käytä aina ruoan syöttöpainin/vääntöavainta. 
 11.  Laitteen terät ovat teräviä. Käsittele niitä varoen. 
 12.  Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 

SÄILyTÄ NÄMÄ OHJEET

WARNING

VAARA

VAROITUS
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Ruokasuppilon kiinnittämien

Ennen kuin kiinnität ruokasuppilon:
1. Työnnä nopeudensäädin asentoon ”0” 

(pois päältä).
2.  Irrota yleiskone pistorasiasta tai 

katkaise koneen virta. Ruokasuppilo 
on tarkoitettu käytettäväksi lihamyllyn 
(malli 5FGA) sekä hedelmä-/kasvispuser-
timen (malli 5FVSFGA) kanssa.

3.  Kiinnitä lihamylly tai hedelmä-/
kasvispuserrin sekoittimeen.

4.  Työnnä ruokasuppiloa eteenpäin 
täyttöalustan takaosaa pitkin kunnes se 
jää tukevasti paikalleen.

Ruokasuppilo lisälaitteena
Ruokasuppilon käyttäminen

1. Aseta ruoka-aineet suppiloalustalle 
siten paloiteltuina, että ne sopivat 
syöttöaukkoon.

2.  Kytke yleiskone nopeudelle 4 ja syötä 
käsiteltävä ruoka syöttösuppiloon 
syöttöpainin/ vääntöavainyhdistelmällä.

Ruokasuppilon puhdistaminen

Pese lämpimällä astianpesuainevedellä. 
Ruokasuppilon voi myös pestä 
astianpesukoneen yläosassa.

Pyörivän terän 
aiheuttama vaara 

Käyttäkää aina syöttöpaininta. 

Pitäkää sormet poissa 
aukkopaikoista. 

Pitäkää lasten ulottumattomissa.  

Näiden varoitusten 
laiminlyöminen voi johtaa 
sormien leikkaantumisiin tai 
haavoihin. 

VAROITUS



3

Su
o

m
i

Takuun  
pituus:

Kahden vuoden täystakuu 
ostohetkestä lähtien.

KitchenAid  
maksaa: 

Vaihto-osat ja 
korjaustyökustannukset 
materiaali- tai työvikojen 
korjaamiseksi. Huollon saa 
suorittaa vain valtuutettu 
KitchenAid-huoltoliike.

KitchenAid  
ei maksa: 

A.  Korjausta, joka on 
aiheutunut muusta 
toiminnasta kuin 
ruoanlaitosta 
normaalissa 
kotitalouskäytössä. 

B.   Vikoja, jotka johtuvat 
ulkopuolisesta 
syystä, muutoksista, 
väärästä käytöstä 
tai asennuksesta 
/ käytöstä, joka 
ei ole paikallisten 
sähkömääräysten 
mukaista.

KITCHENAID EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ 
VIOISTA. 

Pöytämallisten KitchenAid®-yleiskoneiden 
osien takuu

Huoltopisteet 
Kaikki huolto on teetettävä lähimmässä 
valtuutetussa KitchenAid-huoltopisteessä. 
Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta laite on 
ostettu, ja pyydä lähimmän valtuutetun 
KitchenAid-huoltopisteen yhteystiedot. 

Suomi: 
KODINKONEHUOLTO 
Tauno Korhonen Oy 
Museokatu 25, Töölö, 
00100 HELSINKI 
puh. 358/949 5903

Asiakaspalvelu
 Suomi: IDEATRADE OY
  Bulevardi 30 I 
  00120 HELSINKI
  Tel.: +358/400 520777
  Fax: +358/9 636656
  www.ideatrade.fi

www.KitchenAid.com 
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® KitchenAid, U.S.A.:n rekisteröimä tuotemerkki.

™ KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.

Pöytäsekoittimen muoto on KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.
© 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
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